Základná škola s materskou školou Nitrica, č.41, 972 22 Nitrica

ŠKOLSKÝ PORIADOK
pre žiakov základnej školy

september 2022

Úvod
Milý žiak, žiačka !
Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby
si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD), v školskej
jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti,
predkladáme Ti školský poriadok.
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 a pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej
dochádzky.
Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú
života v škole:

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:
Úvod, práva žiaka
I.

Pandemické opatrenia

II.

Príchod žiakov do školy

III.

Správanie žiakov počas vyučovania

IV.

Správanie žiakov cez prestávku

V.

Odchod žiakov zo školy

VI.

Dochádzka žiakov do školy

VII.

Starostlivosť o zovňajšok

VIII.

Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

IX.

Starostlivosť o zdravie žiakov

X.

Povinnosti týždenníkov

XI.

Povinnosti žiakov v školskej jedálni

XII.

Dochádzka žiakov do ŠKD

XIII.

Povinnosti žiakov mimo školy

XIV. Režim dňa
XV.

Výchovné opatrenia

XVI. Záverečné ustanovenia
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Práva žiaka:
Žiak má právo:
 chodiť do školy
 na jemu zrozumiteľný výklad učiva
 k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď
 na objektívne hodnotenie
 byť oboznámený s výsledkom hodnotenia
 na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov, spolužiakov a zamestnancov
školy
 v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor
 sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov
 na prestávku a využiť ju na odpočinok podľa vlastného uváženia, tak ako to umožňuje
tento školský poriadok
 zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných
 byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo tieto organizácie žiakom povoľujú
 navštevovať jazykovú školu, ZUŠ, CVČ, osvetové zariadenie, alebo môže pracovať
v športových oddieloch a pod.
 na zapožičanie učebníc a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole
 navštevovať školský klub detí
 stravovať sa v školskej jedálni
 vybrať si podľa aktuálnej ponuky so súhlasom zákonného zástupcu
voliteľné, nepovinné predmety a prihlásiť sa do krúžkov
 zapájať sa do súťaží a olympiád organizovaných školou
 na bezpečné, čisté a hygienické prostredie v škole
 v odôvodnenom prípade so súhlasom učiteľa zatelefonovať zo školského, alebo svojho
mobilného telefónu zákonným zástupcom

Žiadne práva žiaka nemožno používať tak, aby obmedzovali práva iných.
Za dobré a vzorné správanie a šírenie dobrého mena školy
ocenený/ocenená
 pochvalou triedneho učiteľa
 pochvalou riaditeľa školy

môžeš byť

I. Pandemické opatrenia
Počas celého školského roka 2022/2023 sa žiaci, zákonní zástupcovia a zamestnanci riadia
podľa pokynov vydaných riaditeľkou školy v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a
pokynmi RÚVZ a MŠVVaŠ SR.

II. Príchod žiakov do školy
1. Do školy prichádzaj 10 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom
vyučovania musíš už byť v triede.
2. Pred vyučovaním do 7:30 hod. sa zdržiavaj len na školskom dvore, prípadne vo vestibule
(nie na ihriskách).
3. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatňovej skrinky a preobuj
sa do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky nesmú zanechávať na podlahe čierne
stopy. Obuv vlož do dolnej skrinky.
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4. Pri príchode na záujmové činnosti (krúžky) čakaj na vyučujúceho alebo vedúceho krúžku
slušne pred budovou alebo vo vestibule školy.
5. V areáli školy a po príchodových betónových chodníkoch nesmieš jazdiť na bicykli,
mopede, skateboarde, waveboarde, kolobežke, kolieskových korčuliach a iných
„zariadeniach“. Pri bráne zosadni a v školskom areáli sa pohybuj len po vlastných
nohách!
6. V areály školy sa pohybuj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách.
Nepreliezaj plot.
7. Po príchode do areálu školy musíš vypnúť mobilný telefón a musíš ho mať vypnutý po celý
čas vyučovania, vrátane prestávok a obeda. Ak budeš s mobilom napriek zákazu
manipulovať, učiteľ je oprávnený odobrať Ti ho a odovzdať riaditeľovi školy. Riaditeľ
zabezpečí jeho bezpečné uschovanie a odovzdanie Tvojim rodičom. Zároveň bude vedenie
školy postupovať ako pri závažnom porušení školského poriadku. Použiť ho môžeš iba v
odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo
jeho povereného zástupcu.
8. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa opustiť areál školy.

III. Správanie žiaka počas vyučovania
1. K vedeniu školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich
pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania sa. Starší
žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.
2. Učiteľov aj ostatných zamestnancov školy pozdrav slovami „Dobrý deň“ alebo
„Dovidenia“. Vyučujúcich oslovuj „pani učiteľka, pán učiteľ“.
3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš.
Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy.
Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, fyziky,
chémie a pri písomných prácach nevstávaš.
4. Na vyučovacích hodinách sedíš na svojom mieste. Nehojdáš sa na stoličke. Bez
povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
5. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské
zariadenie a ostatný školský majetok. Šetri elektrickou energiou a vodou.
6. Manipulovať s oknami, závesmi a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho
pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z okien.
7. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť
spolužiakov.
8. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
9. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
10. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne
podľa pokynov učiteľa.
11. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov,
prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí
a osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže
učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.
12. V celej škole a v školskom areáli je prísny zákaz fajčenia, užívania alkoholických
nápojov a omamných prostriedkov. Tento zákaz platí aj na obdobie
mimoškolských akcií, školských výletov a exkurzií (počas cesty a celej doby
trvania akcie).
13. Zakázané je fyzické alebo psychické týranie, šikanovanie a sexuálne obťažovanie
spolužiakov. Žiak, ktorý sa dopustí tohto priestupku voči školskému poriadku,
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bude nahlásený na príslušnom odbore sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej
kurately
14. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa
príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny.
15. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine telesnej výchovy, si povinný
ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od
rodičov.
16. Pred hodinou telesnej výchovy sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred
telocvičňu. Odovzdaj vyučujúcemu do úschovy cenné predmety (hodinky, šperky,
kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.). Nevstupuj bez dovolenia do telocvične.
17. Počas vychádzky, didaktických hier, účelových cvičení sa zdržuj len na určených
miestach, svojvoľne neodchádzaj, rešpektuj pokyny učiteľov, dbaj na bezpečné
správanie.
18. Žiacka knižka slúži na ospravedlnenky, prípadne oznamy. Ak chceš, môžeš si do nej
písať svoje známky. Tvoje známky a prípadné poznámky sa rodičia dozvedia z EŽK.
19. Používanie mobilného telefónu je zakázané v celom areály školy (školský dvor,
budova školy, telocvičňa, jedáleň). Môžeš ho použiť len s povolením učiteľa v nutnom
prípade alebo na podnet vyučujúceho ako učebnú pomôcku, nie kalkulačku. Po porušení
zákazu Ti bude vypnutý mobil odobratý a odnesený do riaditeľne. Riaditeľka školy ho
odovzdá rodičovi.
Škola nezodpovedá za stratu alebo poškodenie mobilu!

IV. Správanie žiakov cez prestávku
1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi
druhou a treťou vyučovacou hodinou.
2. Na desiatu do školskej jedálne odchádzaj disciplinovane s dozor konajúcim učiteľom.
Rešpektuj, že jedlá v školskej jedálni sa vydávajú žiakom v poradí od najnižšieho ročníka
po najvyšší, tak sa takýmto spôsobom stavaj do radu.
3. Zbytočne sa pri jedle nerozptyľuj a nezabavuj, aby si sa stihol nadesiatovať do 10. minút.
Ak to nestihneš, slušným spôsobom požiadaj pani kuchárku o servítku alebo igelitové
vrecúško a nezjedenú desiatu si zober so sebou. Späť do budovy školy sa môžeš vrátiť iba
s dozor konajúcim učiteľom.
4. Ak máš vlastnú desiatu, zdržiavaj sa počas desiatovej prestávky v priestore určenom dozor
konajúcim učiteľom – na veľkej chodbe, alebo na školskom dvore (nádvorie a veľké
ihrisko).
5. Pred odchodom na veľkú desiatovú prestávku sa za každého počasia prezuj, prípadne podľa
počasia obleč. Počas veľkej prestávky nesmieš zostávať v triede, svojvoľne opustiť areál
školy, zdržiavať sa na poschodí a na prízemí.
6. Päť minút pred ukončením veľkej desiatovej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa
vchádzaj do budovy, prezuj sa a priprav sa na vyučovaciu hodinu.
7. Na veľkú obednú prestávku odchádzaj disciplinovane s dozor konajúcim učiteľom. Keď sa
naobeduješ, do budovy školy sa môžeš vrátiť sám/sama pri dodržaní všetkých pravidiel
bezpečnosti a slušného správania sa v zmysle školského poriadku.
8. Ak navštevuješ ŠKD, na obed odchádzaj v sprievode pani vychovávateľky. V jedálni
rešpektuj jej pokyny, správaj sa slušne, pri jedle nerozprávaj. V sprievode pani
vychovávateľky sa tiež z obeda vrátiš spoločne s ostatnými žiakmi.
9. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich voľne v priestoroch
školy alebo v školskom areáli.
10. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky a ľudsky
v duchu hesla "Hovorme spolu, nebime sa.“
11. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
Akékoľvek prejavy šikanovania, o ktorých vieš, nahlás pedagógovi.
5

12. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj a toleruj ostatných bez ohľadu na rasu, náboženstvo,
kultúru alebo zdravotné postihnutie.
13. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody,
ktoré svojim správaním spôsobíš, budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.
14. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok
v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli
porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu
školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
15. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 14 v škole,
prípadne porušuje bod č. 14 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť
ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším
škodám na zdraví spolužiakov.
16. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky
potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
17. Do školy, alebo na školské akcie neprinášaj časopisy, knihy a iné materiály, ktoré sú
v rozpore s dobrou morálkou alebo propagujú rasizmus, xenofóbiu, extrémizmus. Prejavy
všetkých foriem extrémizmu, ich propagácia prostredníctvom symbolov a znakov je
zakázaná.
18. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaj v sprievode učiteľa. Pred odchodom do
odbornej učebne si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky.
19. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné pomôcky.
Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.
20. V priestoroch toaliet sa zdržuj len na nevyhnutný čas a udržuj tam poriadok.
21. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci
odnes do zborovne.
22. Ak si svedkom úrazu, alebo sa Ti stal úraz v areáli školy, nahlás to pedagógovi, prípadne
inému zamestnancovi školy. Informuj triedneho učiteľa, ak vieš o nejakej nebezpečnej
udalosti, pri ktorej mohlo byť ohrozené zdravie alebo život človeka.

V. Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty,
vylož stoličku na lavicu. Zanechávať čokoľvek v lavici je zakázané.
2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, poriadok v laviciach, vyloženie stoličiek,
zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.
3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane v sprievode učiteľa
opusti budovu.
4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú
triedu pred odchodom do tejto učebne do poriadku. Po skončení vyučovania v odborných
učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú
tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
5. Po skončení vyučovania sa nezdržuj v areáli školy. Zo školy odchádzaj ihneď domov,
dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.
6. Ak čakáš na autobusovej zastávke, správaj sa slušne a bezpečne, nevybiehaj na cestu
a neznečisťuj priestor zastávky odpadkami.

VI. Dochádzka žiakov do školy
1. Na vyučovanie prichádzaj pravidelne a včas.
2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť
do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od
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rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu
a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ ti nemusí hodiny ospravedlniť.
3. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod
Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi. Každú neúčasť na vyučovaní sú povinní Tvoji
rodičia ospravedlniť.
4. Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže Ti byť
navrhnuté komisionálne preskúšanie.

VII. Starostlivosť o zovňajšok
1. Do školy prichádzaj čistý a upravený, v slušnom oblečení, bez výstredností.
2. Všetky vrchné časti odevu, obuv, prezuvky, TV úbor, uterák... si označ menom,
prípadne značkou.
3. Do školy nos hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier, papierové
vreckovky) a používaj ho.
4. Pred hodinou pracovného vyučovania, technickej výchovy, prípadne výtvarnej výchovy
si obleč pracovný odev.
5. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené
cvičiť v oblečení, ktoré máš počas vyučovania.

VIII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo
znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia
škodu v plnom rozsahu zaplatiť.
2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice odovzdáš v našej
škole.
4. Učebné pomôcky, ktoré odnášaš na pokyn vyučujúceho, mu odovzdaj všetky na určené
miesto.
5. Zodpovedáš za poriadok vo svojej šatňovej skrinke. Prezuvky aj obuv si uložíš vždy do
skriniek na to určených. Nikdy ich nenechávaj rozhádzané po zemi.

IX. Starostlivosť o zdravie žiakov
1. Žiaci musia byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečení
a upravení vhodne a čisto.
2. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky
a cvičky, ktoré používajú na hodinách TV, z bezpečnostných dôvodov je vhodná
uzavretá obuv.
3. Žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie aj zdravie spolužiakov. Fajčenie, pitie
alkoholických nápojov, používanie drog a iných omamných látok je prísne zakázané!
4. Žiaci nesmú hrať hazardné hry a nosiť do školy nebezpečné predmety.
5. Žiaci sa správajú ohľaduplne k svojím zdravotne oslabeným spolužiakom.
6. V prípade školského úrazu je žiakom poskytnutá prvá pomoc. Lekárničky sú
umiestnené v zborovni a v telocvični. Na odborné ošetrenie sprevádza zraneného
dospelá osoba.
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Starostlivosť a ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo
násilím
V školskom poriadku sú uvedené prejavy správania riešené v nasledujúcich bodoch:
1. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky a ľudsky
v duchu hesla „Hovorme spolu, nebime sa.“
2. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
Akékoľvek prejavy šikanovania, o ktorých vieš, nahlás pedagógovi.
3. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj a toleruj ostatných bez ohľadu na rasu, náboženstvo,
kultúru alebo zdravotné postihnutie.
4. Zakázané je fyzické alebo psychické týranie, šikanovanie a sexuálne obťažovanie
spolužiakov. Žiak, ktorí sa dopustí tohto priestupku voči školskému poriadku bude
nahlásení na príslušnom odbore sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
5. Do školy, alebo na školské akcie neprinášaj časopisy, knihy a iné materiály, ktoré sú
v rozpore s dobrou morálkou alebo propagujú rasizmus, xenofóbiu, extrémizmus. Prejavy
všetkých foriem extrémizmu, ich propagácia prostredníctvom symbolov a znakov je
zakázaná.
6. Podozrenie, alebo prejav šikanovania nahlás triednemu učiteľovi, výchovnej poradkyni,
alebo učiteľovi, ktorému dôveruješ. Na oznámenie môžeš využiť schránku dôvery
umiestnenú pri riaditeľni.
7. Všímaj si aj náznaky šikanovania: posmešné poznámky na adresu spolužiaka, posmievanie
sa za dobrú alebo zlú známku, vysmievanie sa z neúspechov druhých, z oblečenia, zo
vzhľadu, z okuliarov, zo zubného strojčeka, z rečových chýb, z telesných postihov a pod.
8. Uvedom si, že každý, kto podporuje šikanovanie, zabáva sa na ňom, stáva sa jeho
spoluúčastníkom.
9. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.

X. Povinnosti týždenníkov
1. 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.
2. Cez desiatovú prestávku nezostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na prestávku
otvoria v prítomnosti učiteľa okná, aby sa trieda vyvetrala. Po príchode z prestávky sa
postarajú o poriadok v triede.
3. Pred odchodom z triedy po skončení vyučovania utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky,
uložia kriedu, skontrolujú poriadok v laviciach, zodvihnutie stoličiek, zhasnú svetlo
a skontrolujú aj zatvorenie okien.

XI. Povinnosti žiaka v školskej jedálni
1. Do školskej jedálne odchádzaš disciplinovane s dozor konajúcim učiteľom.
2. Pred vstupom do jedálne si v šatni uložíš tašku a vrchný odev, v jedálni sa zaradíš do radu.
3. Počas stolovania i celého pobytu v školskej jedálni sa správaj kultúrne, nebehaj, nevykrikuj.
Riaď sa pokynmi dozoru, rešpektuj pokyny zamestnancov školskej jedálne.
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4. Ak máš vrecúško na úschovu časti desiaty, či múčnika a ovocia po obede, môžeš si ich
zabaliť a potom odložiť tak, aby si neznečisťoval svoje miesto v triede alebo areál školy.
Vrecúško si môžeš slušným spôsobom vypýtať aj od pani kuchárky.
5. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, zasuň stoličku a odovzdaj tácku
s riadom pri okienku.

XII. Dochádzka žiakov do školského klubu detí (ŠKD)
1. Ak si prihlásený do ŠKD, prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú
vyučovaciu hodinu v triede, prípadne dozor konajúci učiteľ.
3. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
4. Počas činnosti v ŠKD sa riadiš pokynmi pani vychovávateľky, prípadne zastupujúceho
pedagóga.
5. Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
6. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí rodič
písomne oznámiť.
7. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku
a v Školskom poriadku pre žiakov ŠKD.

XIII. Povinnosti žiakov mimo školy
1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť
našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným
zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
2. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto
v dopravných prostriedkoch.
3. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj
dopravné predpisy.
4. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia a zariadenia vhodné pre mládež
do 15 rokov.
5. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, alkoholických nápojov a fajčenie je takisto
zakázané.

Za správanie žiaka mimo školy nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca!

XVI. Režim dňa
1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.
2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.
Časový rozvrh hodín:
1. hodina 7.40 hod. – 8.25 hod.
2. hodina 8.35 hod. – 9.20 hod.
Desiatová prestávka
3. hodina 9.40 hod. – 10.25 hod.
4. hodina 10.35 hod. – 11.20 hod.
5. hodina 11.30 hod. – 12.15 hod.
6 hodina 12.25 hod. – 13.10 hod.
Obedová prestávka
7. hodina 13.40 hod. – 14.25 hod.
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XV. Výchovné opatrenia a hodnotenie správania
1. PORUŠENIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU
1.1
Menej závažné porušenie:
 Zabúdanie pomôcok na vyučovanie, žiackej knižky
 Chýbajúce, nevhodné prezuvky
 Neplnenie si povinností týždenníka
 Nerešpektovanie pokynov vyučujúcich
 Ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty so žiakmi
 Bezdôvodné neskoré príchody na vyučovacie hodiny
 Iné – podľa posúdenia triednym učiteľom, učiteľom, riaditeľom školy
1.2
Závažné porušenie
 Bezdôvodné opustenie budovy a areálu školy
 Klamstvo, podvod
 Hrubé, vulgárne a arogantné správanie sa k zamestnancom školy a žiakom
 Používanie mobilného telefónu počas vyučovania a prestávok na akékoľvek
účely
 Opakované menej závažné porušenie školského poriadku 1 – 3 x
 Iné – podľa posúdenia triednym učiteľom, učiteľom, riaditeľom školy
1.3
Hrubé porušenie
 Útok na učiteľa
 Fajčenie v priestoroch školy, pri činnostiach organizovaných školou aj mimo
školy.
 Prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a
iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach
organizovaných školou.
 Prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život
a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov na
vyučovaní.
 Pri používaní sieťových služieb navštevovať stránky propagujúce násilie,
brutalitu, fašizmus, rasizmus, ako i stránky obsahujúce pornografiu.
 Používanie elektronickej pošty k šíreniu vírusových programov, obchodných
informácií, nevhodných informácií, k politickej agitácii, k šíreniu
protizákonných materiálov a vulgárnych výrazov.
 Používanie sociálnych sietí k šíreniu nepravdivých informácií, ohováraniu
dospelých a žiakov
 Poškodzovanie majetku, zariadenia a inventáru školy a majetku ďalších osôb.
 Ohrozovanie zdravia ostatných žiakov a zamestnancov školy.
 Šikanovanie, vydieranie, krádež
 Zneužitie osobných údajov zamestnancov školy a žiakov na internete a v iných
médiach
 Opakované menej závažné porušenia – viac ako 4x
 Opakované závažné porušenia
 Iné – podľa posúdenia triednym učiteľom, učiteľom, riaditeľom školy
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2. VÝCHOVNÉ OPATRENIA
Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a Metodického pokynu č. 22/2011na hodnotenie žiakov základnej školy
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný
alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo
písomne pred kolektívom triedy alebo školy. V osobitne odôvodnených prípadoch môže
udeliť pochvalu žiakovi zástupca zriaďovateľa či orgán verejnej správy.
2 . Škola udeľuje:
- ústnu pochvalu od vyučujúceho
- písomnú pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
- písomnú pochvalu od triedneho učiteľa so zápisom do katalógového listu žiaka
- písomnú pochvalu od riaditeľa školy so zápisom do katalógového listu žiaka
3. Opatrenia na posilnenie disciplíny
ukladajú sa žiakom okamžite po porušení školského poriadku. Každému opatreniu
predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa
ukladá niektoré z týchto opatrení:
- zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu
- zápis do žiackej knižky
- napomenutie od tr. učiteľa pred kolektívom triedy
- napomenutie od tr. Učiteľa so zápisom v katalógovom liste žiaka
- písomné pokarhanie od tr. učiteľa so zápisom v katalógovom liste žiaka
/udeľuje triedny učiteľ po prerokovaní v pedagogickej rade so súhlasom riaditeľa školy/
- písomné pokarhanie od riaditeľa školy so zápisom v katalógovom liste žiaka
/udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade/
4. Zákonný zástupca má právo byť informovaný o udelení výchovných opatrení svojmu
dieťaťu.
O
výchovných
opatreniach
sú
rodičia
žiaka
písomne
informovaní.
Priestupky žiakov voči vnútornému poriadku školy zaznamenávajú učitelia do poznámok v
klasifikačnom
zázname.
Na základe posúdenia účinnosti týchto výchovných opatrení alebo opakovania priestupkov /a
teda podľa počtu a druhu pokarhaní/ pedagogická rada zhodnotí správanie sa žiaka za uplynulý
polrok a navrhne žiakovi v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu známku
zo správania.
5. Systém odmien a trestov
a/ žiakovi môže udeliť pochvalu triedny učiteľ za:
- výborný prospech v sledovanom období
- za výrazné zlepšenie prospechu v sledovanom období
- vzornú dochádzku
- príkladné správanie, ak v sledovanom období nebol ani raz napomenutý či pokarhaný a
svojím správaním bol príkladom pre ostatných žiakov
- pomoc učiteľovi či spolužiakom
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- reprezentáciu školy
- za dlhodobú aktívnu prácu na vyučovaní
b/ riaditeľ školy môže žiakovi udeliť pochvalu za:
- za reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaže
- výborný prospech a zároveň reprezentáciu školy
- za reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach
- za výnimočný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou
c/ za porušenie vnútorného poriadku školy môže byť žiakovi udelené napomenutie alebo
pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom školy
c 1. Napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa môže byť žiakovi udelené za:
 neprezúvanie sa v priestoroch školy
 neskoré príchody na vyučovanie
 našepkávanie, opisovanie
 vyrušovanie na vyučovaní
 používanie mobilného telefónu v areáli školy
 vysedávanie na oknách, zábradliach, schodištiach a podlahách
 opustenie areálu školy bez vedomia triedneho učiteľa
 iné menej závažné a závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom alebo
učiteľom
c2. Pokarhanie od riaditeľa školy môže byť žiakovi udelené za:
 opakovanie priestupkov z bodu c 1.
 neospravedlnenú absenciu na vyučovaní, falšovanie ospravedlneniek
 neslušné správanie voči spolužiakom a pracovníkom školy
 nerešpektovanie nesúhlasu k uvoľneniu žiaka z vyučovania
 nerešpektovanie nočného pokoja na školských akciách
 hrubé porušenie školského poriadku
 iné závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, učiteľom, riaditeľom školy
 nepovolenú manipuláciu s mobilným telefónom počas vyučovania
Za opakované menej závažné porušovanie školského poriadku môžeš dostať zápis do
klasifikačného záznamu. Po opakovaných zápisoch Ti bude udelené výchovné opatrenie
(informovanie rodiča).
Dochádzka:
Do vymeškanej dochádzky sa počítajú hodiny z prezenčného aj dištančného
vyučovania!


a) neospravedlnené hodiny v polroku – informovanie rodiča
o 1 – 2 neospravedlnené hodiny
- pokarhanie triednym učiteľom
o 3 - 5 neospravedlnených hodín
- pokarhanie riaditeľom školy
o 6 a viac neospravedlnených hodín
- znížená známka zo správania
o viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac – oznámenie Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky
(návrh na zastavenie vyplácania rodinných prídavkov)
Dochádzka bude zaznamenávaná elektronicky v EŽK.
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Tvoj rodič je povinný oznámiť triednemu učiteľovi najneskôr v 2. deň vymeškávania
dôvod a predpokladanú dĺžku Tvojej neprítomnosti v škole.
Ospravedlnenku si povinný priniesť do 2 dní od návratu do školy!
Pri vymeškaní viac ako 30% vyučovacích hodín z predmetu môžeš byť komisionálne
preskúšaný!
Hodnotenie správania
Na základe posúdenia účinnosti výchovných opatrení alebo opakovania priestupkov /a teda
podľa počtu a druhu pokarhaní/ pedagogická rada zhodnotí správanie sa žiaka za uplynulý
polrok a navrhne žiakovi v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
známku zo správania.


Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
a) 1 - veľmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - menej uspokojivé,
d) 4 - neuspokojivé.
a) veľmi dobré správanie
- žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy
- ojedinele sa dopúšťa menej závažných porušení školského poriadku
b) za opakované menej závažné previnenie alebo závažnejšie previnenie voči vnútornému
poriadku školy môže byť žiakovi udelená znížená známka zo správania o 1 stupeň za:
- drzé a neslušné správanie sa k učiteľovi alebo iným zamestnancom školy (odvrávanie,
neochota poslúchnuť, alebo neprimerané reakcie po upozornení na nevhodné správanie)
- vyrušovanie spolužiakov a ich obťažovanie svojím správaním na vyučovaní a počas prestávok
(hlučné správanie, nevhodné žartovanie, vysmievanie sa, fyzické obťažovanie strkaním,
sácaním, štuchaním, braním vecí spolužiakom bez dovolenia, ich skrývanie alebo neochota ich
vrátiť, slovné vyhrážanie bitkou)
- nevhodné správanie na autobusovej zastávke (obťažovanie ostatných cestujúcich, hlučné
správanie,
pokrikovanie,
naháňanie
sa,
vulgárne
vyjadrovanie)
- úmyselné poškodzovanie majetku školy (písanie po povrchu lavíc, stoličiek, dverí, ďalšieho
nábytku)
- opakované používanie mobilu v areáli školy
c) znížená známka zo správania o 2 stupne:
- neprimerané sa správanie k učiteľovi a zamestnancom školy
- úmyselné psychické a fyzické ubližovanie spolužiakom, násilné obťažovanie, vyvolávanie
bitky a účasť na nej, týranie spolužiakov zákazom nejakej činnosti, príkazom vykonávať
ponižujúcu činnosť, organizovaním neustáleho zosmiešňovania, ponižovania, zastrašovania
pod hrozbou násilia, vyžadovanie peňazí, stravy alebo rôznych predmetov
- krádež majetku školy, osobných vecí zamestnancov, žiakov, hranie hazardných hier o peniaze
- úmyselné poškodenie majetku školy (kopanie do dverí, nábytku a pod.)
- propagácia, šírenie, prechovávanie, nosenie, užívanie a distribúcia drog a iných omamných
látok akejkoľvek kvality, množstva a druhu vrátane cigariet a alkoholu
- fajčenie a užívanie alkoholických nápojov počas vyučovania a v čase mimoškolských aktivít
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d) znížená známka zo správania o 3 stupne:
- úmyselné páchanie trestnej činnosti
- šikanovanie spolužiakov s následným ublížením na zdraví
- úmyselné poškodenie majetku školy vyššej hodnoty
- fyzické napadnutie dospelého človeka.
Opatrenia vo výchove (podľa školského zákona § 58)
Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov,
ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej
miery, že znemožňuje ostatných účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy
alebo školského zariadenia, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie
žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti
pedagogického zamestnanca.
Riaditeľka školy bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,
c) policajný zbor.
Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia
vyhotoví
riaditeľ
školy
alebo
školského
zariadenia
písomný
záznam.
Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie učiteľov
i spolužiakov.

XVII.

Záverečné ustanovenia

1. So školským poriadkom sú povinní triedni učitelia oboznámiť žiakov svojej triedy, čo
žiaci potvrdia svojím podpisom.
2. Školský poriadok je prístupný všetkým žiakom v triedach, zákonným zástupcom
žiakov a zamestnancom školy na webovom sídle školy.
3. Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy pre žiakov schvaľuje riaditeľ školy po
prerokovaní v pedagogickej rade školy.
4. Školský poriadok bol schválený v pedagogickej rade dňa 5. 9. 2022

...................................
Mgr. Dana Vážanová
riaditeľka školy

Nitrica, 2. septembra 2022
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