Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves

ŠKOLSKÝ PORIADOK
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Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Žiak sa v triede, v
školskom klube detí / ďalej ŠKD /, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach
a na verejnosti riadi podľa školského poriadku.
Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo
pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa
riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom
príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.
I. Práva dieťaťa (žiaka):
Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole. Každý
žiak má:
•
•

právo chodiť do školy (základné vzdelanie žiak dostáva zadarmo)
právo slušným spôsobom povedať svoj názor (žiak má právo svoje názory slobodne verejne vyjadrovať
,nikto nemá právo mu v tom brániť, ale aj on musí uznať právo druhého na jeho vlastný názor)
rovnaké práva bez rozdielu alebo diskriminácie na základe rasy, farby, pohlavia, náboženstva,
politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodového alebo
iného postavenia, či už jeho samého alebo jeho rodiny

•

Ďalšie práva žiaka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí.
Žiak má právo na organizáciu výchovno-vyučovacieho procesu primerane jeho veku, schopnostiam,
záujmom a zdravotnému stavu s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania.
Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
Žiak má právo na omyl.
Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
Žiak má právo na slobodný výber miesta na sedenie, pokiaľ svojím správaním neruší priebeh
vyučovania a pokojné prostredie pre prácu spolužiakov.
Žiak má právo na prestávku a využiť ju na odpočinok podľa vlastného uváženia, ale tak, ako ju
stanovuje vnútorný poriadok školy.
Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.
Žiak má právo na úctu k svojej osobe a ochranu proti fyzickému a psychickému násiliu,
Žiak má právo na rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie, ale tak, aby nebolo
obmedzované toto právo iných, ohrozená ich bezpečnosť a zdravie a ich právo na vzdelávanie,
Žiak má právo na individuálny prístup, rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,
Žiak má právo na úctu k svojej osobe, svojmu vierovyznaniu, etnickej príslušnosti,
Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, záujmových útvarov v súlade
so svojimi záľubami a záujmami,
Žiak má právo dostať informácie od pedagógov v oblastiach týkajúcich sa jeho osoby a výsledkov.

II. Organizačné pokyny a povinnosti žiakov:
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1. Príchod žiakov do školy
2. Správanie žiakov počas vyučovania
3. Správanie žiakov cez prestávku
4. Odchod žiakov zo školy
5. Dochádzka žiakov do školy
6. Starostlivosť o zovňajšok
7. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
8. Povinnosti týždenníkov
9. Stravovanie v školskej jedálni
10. Povinnosti žiakov mimo školy
11. Režim dňa
12. Pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov
1. Príchod žiakov do školy
•
•
•

Žiaci prichádzajú do školy od 7.40 do 7.50 hod.
Žiaci, ktorí prichádzajú do školy skôr (dochádzajúci žiaci), zdržujú sa vo vestibule alebo v ŠKD.
Po príchode do školy si žiaci odložia vrchný odev do pridelenej skrine a prezujú sa do prezuviek.
Prezúvanie žiakov je povinné. V skrinke si nenechávajú peniaze ani cenné predmety.
10 minút pred začiatkom vyučovania sú žiaci vo svojej triede a pripravujú si pomôcky na vyučovanie.
Začiatok vyučovania je stanovený na 8.00 hod.
Počas celého vyučovania i cez prestávky žiak nesmie bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy. Ak
žiak svojvoľne odíde z vyučovacej hodiny alebo bez súhlasu triedneho učiteľa resp. riaditeľky školy
opustí budovu školy, triedny učiteľ je povinný riešiť to ako vážne porušenie školského poriadku.

•
•
•

2. Správanie žiakov počas vyučovania
•

Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie.
Počas vyučovania žiaci svojim primeraným správaním umožňujú plynulý nerušený chod hodiny a snažia
sa na hodine získať čo najviac vedomostí, aby ich práca doma bola čo najkratšia a ich pobyt v škole čo
najefektívnejší.
Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený.
Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie oneskorene, vchádzajú do učebne po zaklopaní. Pozdravia a ospravedlnia
sa učiteľovi, ktorý ich v tom čase vyučuje.
Žiaci sú povinní nosiť na vyučovanie všetky potrebné učebné pomôcky, ktoré si pripravia pred každou
vyučovacou hodinou na lavicu.
Počas vyučovania výchovných predmetov si žiaci pravidelne nosia pomôcky na tieto predmety, osobitne
telocvičný úbor a pomôcky na výtvarnú výchovu. V prípade pravidelného porušovania tohto predpisu,
budeme tento problém riešiť cestou pohovoru s rodičmi s následnými výchovnými opatreniami.
Každý vyučovací deň, na každej vyučovacej hodine musí mať žiak v škole žiacku knižku.
Žiakovi nie je povolené používať v škole mobilný telefón. Použiť ho môže iba
v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľky školy alebo
poverených zástupkýň.
Bez súhlasu vyučujúceho sa žiakovi počas pobytu v škole zakazuje vyhotovovať v areáli školy
zvukové alebo obrazové záznamy
Žiakom sa zakazujú do školy prinášať veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie. Ide najmä o cenné
predmety (prstene, náramky, väčšie sumy peňazí ), MP3, MG, CD prehrávače, hry, nevhodné

•

•
•
•
•

•
•

•
•
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publikácie a pod.
Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne
pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu. Žiak svojím správaním nesmie znemožňovať uplatňovanie práva
učiť sa ostatným spolužiakom.
Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
Vyvolanému žiakovi ostatní žiaci nenašepkávajú. Nie je dovolené odpisovať pri písomných prácach z
pomocných materiálov ani od ostatných žiakov.
Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a
uvedie dôvod (domáce liečenie alebo z vážnych rodinných dôvodov). Sústredenia a dovolenky nie sú
dôvodom na ospravedlňovanie sa žiaka, žiak si učivo musí doštudovať.
Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.
Manipulovať s oknami a so žalúziami, audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v
prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný
zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.

•

•
•
•

•
•
•

3. Správanie žiakov cez prestávky:
• Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach, týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede
(vyvetranie, čistá tabuľa, príprava pomôcok)
• Po 2.vyučovacej hodine je desiatová prestávka (15 minút), počas ktorej si môžu žiaci ísť zakúpiť
desiatu z mliečneho automatu.
• Po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka (20 minút). Počas veľkej prestávky sa žiaci
zdržiavajú na chodbách na svojom poschodí, pričom dodržiavajú bezpečnostné pokyny, pokyny
službukonajúcich učiteľov a školský poriadok. Žiakom je zakázané opustiť tento priestor bez
povolenia pedagogického dozoru a zdržiavať sa na schodištiach. V prípade priaznivého počasia
v jarných a letných mesiacoch žiaci trávia veľkú prestávku vo vonkajšom areáli.
• Žiakom sa počas prestávok zakazuje vstup do cudzích učební, okrem prípadov sťahovania sa do
odborných a iných učební podľa rozvrhu hodín.
• Do odbornej učene Jazykové laboratórium vchádzajú žiaci spoločne s vyučujúcim až po zazvonení na
hodinu.
• Žiaci 1.- 4.ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. Žiaci 5.9. ročníka chodia pred hodinou TV ku vchodu do telocvične sami a čakajú na učiteľa telesnej výchovy.
• Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho triedneho učiteľa
pred alebo po vyučovaní.
• Žiaci chodia pre školské pomôcky 1 minútu pred zvonením na vyučovaciu hodinu.

Žiakom sa v areáli školy ZAKAZUJE:
•

prechovávať, užívať, predávať i poskytovať návykové látky (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a
nelegálne drogy) ako aj ich výroba (vrátane surovín na ich výrobu) . Žiaci sú povinní podrobiť sa
orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných
alebo psychotropných látok.
propagovať alebo inak šíriť toxikomániu, aj v podobe symbolov : retiazky, tričká (aj cudzojazyčné nápisy),
prívesky, nálepky atď.,
šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia (nadávky,
poškodzovať osobný majetok, nebezpečné vyhrážanie, urážlivé prezývky, vydieranie, nátlak, posmech a
ohováranie),
propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie;
hrať hazardné hry;
nosiť do školy zbrane, nože, reťaze, alebo iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť,

•
•
•
•
•
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zdravie, alebo zdravý vývoj (nevhodná literatúra),
naháňať sa a kĺzať po chodbách a schodištiach budovy školy,
nakláňať sa cez zábradlie schodišťa a sadať naň,
vykláňať sa z okien,
používať vulgárne výrazy cez vyučovacie hodiny, cez prestávky, mimo školy,
sadať si na parapetné dosky a kryty na ohrievacích zariadeniach,
žuvať žuvačku v čase vyučovania a lepiť žuvačky po školskom nábytku a podlahách,
vyhadzovať odpadky z okien, hádzať odpadky do záchodovým mís, pisoárov a umývadiel a
rozhadzovať ich mimo košov na odpadky,
akýmkoľvek spôsobom manipulovať s plošinou pre imobilné osoby

•
•
•
•
•
•
•
•

4. Odchod žiakov zo školy
•
•
•

Po skončení poslednej vyučovacej hodiny každý žiak dá svoje miesto do poriadku, vyloží stoličku na stôl.
Týždenníci sa postarajú o čistotu tabule.
Na pokyn učiteľa a za jeho prítomnosti žiaci opustia triedu, prezujú sa, prezlečú a opustia budovu školy. Ak
žiaci idú na obed do ŠJ, neprezúvajú sa, veci si odložia do skrinky. Musí platiť zásada, že učiteľ je stále pred
žiakmi a nedovolí, aby ho žiaci predbehli.
Ak žiaci majú poslednú hodinu v inej triede alebo v odbornej učebni, telocvični, dajú svoju kmeňovú triedu
pred odchodom do poriadku. Po skončení vyučovania v odborných učebniach dajú do poriadku aj tie. Za
poriadok v učebni zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
Žiaci počas odchodu zo školy dbajú na dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel slušného správania.
Po skončení vyučovania sa nezhromažďujú pred školou, ale idú najkratšou cestou do miesta svojho bydliska.
Odchod žiaka zo školy vo vyučovacom čase je možný len v doprovode rodiča.

•

•
•

5. Dochádzka žiakov do školy
•
•

Žiak prichádza na vyučovanie pravidelne a včas.
Žiak môže vynechať vyučovanie len pre chorobu, lekárom nariadený zákaz dochádzky, mimoriadne
nepriaznivé poveternostné podmienky, prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
mimoriadnu udalosť v rodine, účasť žiaka na súťažiach a pod.
Dôvod neprítomnosti sú rodičia povinní oznámiť škole (triednemu učiteľovi) osobne alebo telefonicky
bezodkladne, najneskôr do 2 dní.
Dôvod neprítomnosti z dôvodov uvedených vyššie, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce dni
ospravedlňuje písomne zákonný zástupca. V prípade, že dôvod neprítomnosti trvá viac ako 3 po sebe
nasledujúce dni, vyžaduje sa lekárske ospravedlnenie alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej
neprítomnosti.
Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže škola (triedny učiteľ) vyžadovať len lekárske
ospravedlnenie alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti(napr. pri podozrení zo
zanedbávania povinnej školskej dochádzky, často sa objavujúce ospravedlnenia rodiča pri rovnakých
dôvodoch a pod.)
Písomný doklad o neprítomnosti žiaka v škole žiak predloží triednemu učiteľovi po príchode do školy,
najneskôr do 3 dní od nástupu do školy.
Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka na rôzne súťaže, olympiády a inú reprezentáciu školy. Zoznam
uvoľnených žiakov bude umiestni v zborovni na nástenke. V takomto prípade triedny učiteľ nezapočítava
žiakovi vymeškané hodiny. Do triednej knihy sa k menu žiaka zapíše príčina neprítomnosti a do počtu
vymeškaných hodín 0.
Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada o uvoľnenie na základe

•
•

•

•
•

•
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písomného ospravedlnenia od rodiča:
z 1 vyučovacej hodiny - príslušného učiteľa
z jedného vyučovacieho dňa - triedneho učiteľa
z viacerých vyučovacích dní - riaditeľku školy
Pri rannej nevoľnosti žiak do školy neprichádza, ale podrobí sa lekárskemu vyšetreniu.
O oslobodení z vyučovania niektorého predmetu (napr.TV) rozhoduje riaditeľka školy iba na základe
písomného posúdenia lekára a písomnej žiadosti rodiča.

•
•

6. Starostlivosť o zovňajšok
•
•
•

Žiak prichádza do školy čistý a upravený.
Nie je prípustné, aby žiak nosil výstredné oblečenie, vlasy a tvár mal nápadne upravenú (napr.líčením).
Na hodinách telesnej výchovy žiak cvičí v športovom úbore podľa pokynov vyučujúceho TV. Necvičí v
šatách, ktoré má počas vyučovania.

7. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
•

Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a ostatné
školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
Ak žiak úmyselne poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť.
Ak žiak prejde počas školského roka na inú školu, učebnice si ponechá a odovzdá ich škole, v ktorej skončí
školský rok.
Kolektívy tried sa starajú o estetickú úpravu učebne a sústavne kontrolujú inventár učebne.

•
•
•

8. Povinnosti týždenníkov
•

Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú
poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na
vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
Cez veľkú prestávku ostávajú týždenníci v triede. Otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala, umyjú tabuľu a
popolievajú kvety.
Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu a zhasnú svetlo.

•
•

Povinnosti žiakov v ŠJ

9.
•

Žiak prichádza do školskej jedálne po skončení vyučovania v doprovode vyučujúceho. Umyje si ruky (ak si
ich neumyl v učebni) a zaradí sa do radu.
V prípade, že žiak má v rozvrhu zaradenú siedmu vyučovaciu hodinu a predtým mal šiestu vučovaciu
hodinu, môže požiadať dozorkonajúceho učiteľa o uprednostnenie.
Do jedálne vstupuje len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa.
V jedálni žiak zje najprv polievku, potom sa postaví do radu na druhé jedlo.
Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa žiak správa kultúrne - nebehá a nevykrikuje.
Po skončení obedu zanechá svoje miesto v poriadku, odovzdá špinavý riad pri okienku a opusti ŠJ.

•
•
•
•
•

10. Povinnosti žiakov mimo školy

•

Na školských výletoch a akciách mimo školy sa má žiak správať tak, aby robil česť našej škole.
Žiak školy má :
pomáhať telesne postihnutým občanom, starým ľuďom
chrániť mladších žiakov a deti dodržiavať dopravné predpisy
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•
•
•

Vo večerných hodinách sa žiak nesmie zdržiavať bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a
športových podujatiach.
Žiak nesmie ani mimo školy fajčiť a požívať akékoľvek drogy, omamné látky, liehové nápoje.
Žiak sa nesmie zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných
miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

11. Režim dňa
• V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať
každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.
•
•
•
0.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.
Príchod žiakov do školy je od 7.40 do 7.50 hod., ak je v rozvrhu zaradená nultá hodina, príchod žiakov je o
7.00 hod.
Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:
Vyučovacie hodiny

Prestávky

7.05-7.50
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.55 - 10.40
11.00 - 11.45
11.55 - 12.40
12.50 - 13.35
14.05 -14.50
14.55 - 15.40

7.50-8.00
8.45 - 8.55
9.40 - 9.55
10.40 - 11.00
11.45 - 11.55
12.40 - 12.50

13.35- 14.05
14.50 -14.55



Vyučovací proces je organizovaný v učebniach a telocvičných priestoroch podľa rozpisu
schváleného vedením školy a zverejnenom v rozvrhoch.
• Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

12. Pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov
Pochvaly
• Individuálna ústna pochvala učiteľom.
• Individuálna ústna pochvala riaditeľkou školy.
• Pochvala pred žiackym zhromaždením, udelenie diplomu, vecnej odmeny - za vzornú reprezentáciu
školy a umiestnenie v súťaži (1.-3.miesto v okresnom kole, umiestnenie v krajskom a celoslovenskom
kole).
• Pochvala riaditeľky školy -úspešná reprezentácia školy v aspoň dvoch predmetových olympiádach a
súťažiach alebo výrazný úspech v jednej súťaži a iné podľa zváženia riaditeľky školy. Udelenie
pochvaly sa oznámi písomne rodičom a zapíše sa do triedneho výkazu.
• Pochvala pred triedou, udelenie diplomu- za vzorné plnenie úloh, za aktívne vystupovanie a
reprezentáciu školy, za vzornú dochádzku a iné podľa zváženia tr.uč.
Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.
Opatrenia na posilnenie disciplíny
•
•
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Individuálne napomenutie učiteľom.
Napomenutie triednym učiteľom - ak triedny učiteľ zistí, že žiak má 3 zápisy od vyučujúceho (zabúdanie
ŽK, učebných pomôcok, vyrušovanie na hodine, nedisciplinovanosť počas prestávok, neplnenie

týždenníckych povinností a pod.), môže byť udelené aj viackrát za klasifikačné obdobie (za rôzne
priestupky voči školskému poriadku)
Pokarhanie triednym učiteľom- udeľuje triedny učiteľ za opakované porušenie školského poriadku,
pre ktoré žiak dostal napomenutie alebo za 1-3 neospravedlnené vyučovacie hodiny
Pokarhanie riaditeľom školy- udeľuje riaditeľka školy za opakované porušenie školského poriadku,
pre ktoré žiak dostal pokarhanie triednym učiteľom alebo za závažnejšie porušenie školského poriadku
(vulgárne vyjadrovanie, fajčenie, úmyselné ničenie školského majetku, nevhodné správanie voči
vyučujúcim a pod.) alebo za 4-6 neospravedlnených hodín
Zníženie známky zo správania na st.2 - udeľuje sa žiakovi po zopakovaní priestupku, za ktorý dostal
pokarhanie riaditeľkou školy alebo za úmyselné ublíženie na zdraví, fyzické a psychické násilie šikanovanie voči spolužiakom, krádež alebo za 7-20 neospravedlnených vyučovacích
Zníženie známky zo správania na st.3 - udeľuje sa žiakovi po zopakovaní priestupku, za ktorý mal
zníženú známku zo správania na st.2 alebo za iné vážne previnenie, ktorého sa žiak dopustí úmyselne
alebo za 21 -50 neospravedlnených vyučovacích hodín
Zníženie známky zo správania na st.4- udeľuje sa žiakovi po zopakovaní priestupku, za ktorý mal
zníženú známku zo správania na st.3 alebo za viac ako 51 neospravedlnených vyučovacích hodín
Návrhy na uloženie výchovných opatrení sa prerokujú v pedagogickej rade.
Žiakovi uloženie opatrenia oznamuje triedny učiteľ pred kolektívom triedy , zákonnému
zástupcovi sa uloženie výchovného opatrenia oznamuje písomne.
Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľka
školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
Udelené pochvaly, opatrenia vo výchove a zníženie známky zo správania sa zaznamenáva v
triednom výkaze s odôvodnením.

•
•

•

•

•
•
•
•
•

III. Práva a povinnosti zákonných zástupcov
Zákonný zástupca žiaka má právo:
• Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom žiackej
knižky , prostredníctvom konzultácií s vyučujúcim.
• Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.
• Vyjadrovať sa ku ŠkVP školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
• Po dohovore s vyučujúcim nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa.
• Požiadať o poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
Zákonný zástupca žiaka je povinný:
• Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch
a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
• Zúčastňovať sa rodičovských združení a informovať sa o prospechu, správaní a dochádzke svojho
dieťaťa.
• Informovať školu o dôvode neprítomnosti dieťaťa v škole, resp. o predpokladanej dobe jeho
neprítomnosti v škole.
• Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
• Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností.
• Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom.
• Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby.
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IV. Prílohy školského poriadku
• Školský poriadok školského klubu detí platný od 2.9.2014.
• Opatrenia proti šikanovaniu a násiliu platné od 22.9.2016.
V. Záverečné ustanovenia
•

•
•
•
•

Ďalšie náležitosti nešpecifikované školským poriadkom upravuje zákon č.245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Triedni učitelia sú povinní oboznámiť žiakov so školským poriadkom žiakov na začiatku
školského roka a rodičov žiakov na 1. triednom zasadnutí RZ.
Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 26.9.2016.
Školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy dňa 27.9.2016.
Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1.10.2016.

Mgr. Silvia Bartošová
riaditeľka školy
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