Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov

ŠKOLSKÝ PORIADOK

V Stropkove, 1.9.2018

Mgr. Peter Gombár
riaditeľ školy

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:
Úvod
1. Práva žiakov
2. Práva a povinnosti zákonného zástupcu
3. Príchod žiakov do školy
4. Správanie žiakov počas vyučovania
5. Opravné a komisionálne skúšky
6. Správanie žiakov cez prestávku
7. Dochádzka žiakov do školy
8. Odchod žiakov zo školy
9. Starostlivosť o zovňajšok
10. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
11. Povinnosti týždenníkov
12. Povinnosti žiakov ŠJ
13. Dochádzka žiakov do ŠKD
14. Povinnosti žiakov mimo školy
15. Režim dňa
16. Výchovné opatrenia - pochvaly a napomenutia
Záverečné ustanovenia

Školský poriadok - Úvod
Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času
a predchádzanie školským a pracovným úrazom.
Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť.
Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať.
Riaditeľ školy dňom 1. 9. 2018 vydáva tento vnútorný poriadok školy.
Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.
Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. Začiatok
vyučovania je o 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.
Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové, veľká prestávka nasleduje po druhej
vyučovacej hodine a trvá 20 minút.

Milý žiak, žiačka!
Každá spoločnosť sa riadi 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
(ďalej ŠJ) a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti,
predkladáme Ti školský poriadok.
Žiak má povinnosť osvojovať si zásady humanity a demokracie a správať sa podľa nich, byť
disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v
škole i mimo nej tak, aby robili česť sebe i škole.
Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a
základným slobodám.

1. Práva žiakov
Práva žiakov sú vypracované v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, s
Deklaráciou práv dieťaťa a s Dohovorom o právach dieťaťa.
1.1 Právo na vzdelanie
- Základné vzdelanie dostáva žiak zdarma.
- 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 určiť si spôsob skúšania a jeho prípravu.
- Žiak ma právo ospravedlniť svoju nepripravenosť na začiatku vyučovacej hodiny ( zo závažného
dôvodu)
- Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

- Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
- Žiak má právo zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných školou.
- Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka) a tieto nepoškodené po ročnom
užívaní vráti škole.

1.2 Právo slušným spôsobom povedať svoj názor
- Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.
- Žiak má právo požiadať učiteľa, alebo vedenie školy o vysvetlenie otázok a problémov,
ktoré sa týkajú života školy.
1.3 Právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženského cítenia a prejavu
- Práva však nemôžu obmedzovať práva a slobodu iných a musia byť v súlade s mravnými a
právnymi normami štátu.
- Žiak školy môže byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto organizácia žiakom
dovoľuje.
1.4 Právo na ochranu zdravia
- Povinnosťou školy je zabezpečiť žiakom ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, ako aj
dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem (najviac dve písomné práce trvajúce viac
ako 20 minút; najviac 2 ústne známkované odpovede ).

- Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti
- Žiak má právo na ochranu pred ponižovaním, šikanovaním, týraním a inými formami útlaku
a diskriminácie.
1.5 Právo zúčastňovať sa mimoškolskej a záujmovej činnosti a ŠKD (1. stupeň)
- Žiak má právo navštevovať ZUŠ, jazykovú školu, CVČ, osvetové zariadenie, môže
pracovať v športových oddieloch a pod.
- Žiak sa môže zúčastňovať mimoškolskej činnosti a podľa vlastného záujmu sa prihlásiť do
niektorej z foriem záujmovej činnosti, ktorú ponúka škola.
- Žiaci 1. stupňa majú právo navštevovať školský klub detí /ŠKD/.
1.6 Právo sa stravovať v školskej jedálni.
- Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej jedálni
1.7. Právo na objektívne hodnotenie
- Žiak má právo na objektívne skúšanie a hodnotenie v súlade s Metodickými pokynmi na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl.
1. 8. Právo na omyl
- Žiak má právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. Pri ospravedlňovaní používa vhodný
výber slov. Učiteľ umožní, aby si svoj omyl, alebo chybu napravil.

2. Práva a povinnosti zákonného zástupcu
2.1 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo:
- vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie
podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a
záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.
- na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia
- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali
deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so
súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a
školským poriadkom
- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy
- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy.
2.2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný
 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 výchovnovzdelávacie potreby
informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho
dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli
mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do
školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona
dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským
poriadkom

3. Príchod žiakov do školy
1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny, 5 minút pred
začiatkom
vyučovania už musíš byť v triede s pripravenými učebnými pomôckami. Ak prídeš do školy
skôr, ako je stanovený začiatok vyučovania, nesmieš ohrozovať seba ani ostatných žiakov
nevhodným správaním.
2. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred začiatkom vzdelávacej a výchovnej
práce. Po jej ukončení opusť budovu a areál školy. Pri príchode na popoludňajšie
vzdelávanie a záujmové činnosti čakaj slušne vedúceho záujmového útvaru.
3. Pred vchodom do budovy si očisti obuv. Pred vstupom do triedy si očisti obuv, vrchný odev si
odlož na vešiak ( do skrinky ) a prezuj sa. Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne
stopy. Topánky si vlož do pridelenej skrinky (lavičky) a udržuj v jej okolí poriadok.
4. Do školy je zakázané prísť na bicykli, mopede, skateboarde a kolieskových korčuliach.
Výnimku povoľuje riaditeľ školy.
5. Jazdiť na bicykloch a na iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových
betónových chodníkoch je zakázané.
6. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj
plot!
7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia triedneho učiteľa,
vyučujúceho, alebo dozorkonajúceho učiteľa odísť z areálu školy. Žiak môže opustiť areál iba
pri odchode na hodiny TSV a SRL.

4. Správanie žiaka počas vyučovania
1. Žiak je povinný zúčastňovať sa vyučovania podľa rozvrhu hodín.
2. Žiak je povinný dodržiavať zasadací poriadok triedy , ktorý je pre neho záväzný. Zasadací
poriadok na
vyučovacej hodine je možné zmeniť len so súhlasom vyučujúceho, alebo triedneho
učiteľa. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

3. Na vyučovanie prichádzaj včas a pripravený.
4. Pridelené učebnice a školské pomôcky si povinný nosiť podľa rozvrhu hodín, prípadne
pokynov učiteľa. Na hodiny si ich vopred priprav počas prestávky. Vo výnimočných
prípadoch (napr. zdravotné dôvody a iné) môžeš dostať dve sady učebníc. Pred hodinou telesnej
výchovy sa v šatni prezleč do cvičebného úboru. Vyučujúcemu telesnej výchovy odovzdaj do
úschovy cenné predmety (hodinky, šperky, kľúče, príp. okuliare, peniaze atď.) a dodržuj pracovný
poriadok v telocvični.
5. Po zazvonení čakáš vyučujúceho v triede na svojom mieste. V prípade, ak sa do 10 minút od
zazvonenia vyučujúci nedostaví, určený týždenník oznámi túto skutočnosť zástupcom školy, alebo
v kancelárii školy.
6.Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určí triedny učiteľ podľa zasadacieho
poriadku prípadne vyučujúci učiteľ na svojom predmete. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje
miesto ani učebňu (triedu).
7. 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 TSV, SRL, VYV, PVC, FYZ, CHE a pri písomných prácach nevstávaš.
8. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj, nerozptyľuj pozornosť
spolužiakov
a
nenarúšaj
nevhodným
spôsobom
priebeh
vyučovacích
hodín.
9. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
10. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, alebo si nevypracoval
domácu úlohu ospravedlň sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. 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. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí
len na jednu vyučovaciu hodinu.
11. Počas vyučovania pri ústnych odpovediach a písomných prácach nepodvádzaj a neopisuj.
12.V žiadnom prípade neprepisuj známky, zápisy a poznámky v žiackej knižke, ktoré Ti boli
zapísané vyučujúcim, alebo triednym učiteľom.
12. Domáce úlohy si vypracuj doma, neodpisuj ich v škole.
13. Triedu, ihrisko alebo pracovné miesto môžeš opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
14. Na vyučovaní sedíš slušne, pozorne sleduješ učiteľov výklad i odpovede spolužiakov.
Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
15. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine.
Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.
16. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenia
a ostatný školský majetok. Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou
technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.

17. Ak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodíš školský majetok ,Tvoji rodičia sú povinní škodu
v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou
energiou a vodou v triede, na toaletách, na chodbe.
18. Počas vyučovania nesmieš opustiť triedu alebo iný priestor školy bez súhlasu vyučujúceho
alebo triedneho učiteľa.
19. Každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém ihneď oznám príslušnému vyučujúcemu
20. Zvlášť ohľaduplne sa správaj k telesne postihnutým spolužiakom a buď im vždy nápomocný, ak to
potrebujú.
21. Nenos do školy predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuješ. Ak vyučujúci takýto predmet zaistí,
bude ti odobratý a odovzdaný osobne rodičom. Cenné veci, mobilný telefón, MP3, MP4, tablet, väčšie

sumy peňazí nosíš do školy a na školské akcie na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí

robiť žiadne opatrenia.
22. Nepohybuj sa pri zdrojoch elektrického napätia a nemanipuluj s nimi. Otvárať okná môžeš len
v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z okien, nesadaj
na parapetné dosky a nevyhadzuj odpadky alebo iné predmety von oknom.
23. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.
24. Žiakom sa zakazuje šírenie všetkých foriem diskriminácie, rasizmu a xenofóbie,
antisemitizmu, ostatných prejavov intolerancie a akékoľvek formy šikanovania ( t.j. fyzicky,
slovne, zastrašovaním, krádežou a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi a
ponižujúcimi príkazmi, kyberšikanovanie,... ). V prípade porušenia budeš riešený PZ SR.
25. Počas vyučovania si povinný vypnúť mobilný telefón a uložiť ho do svojej skrinky. Je
zakázané používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny. V prípade porušenia tohto zákazu Ti
bude mobilný telefón odobratý vyučujúcim, odovzdaný riaditeľovi školy a vydaný iba zákonnému
zástupcovi. Je zakázané dobíjať telefón v škole, zhotovovať akýkoľvek zvukový a obrazový
záznam počas vyučovania a prestávok.

5. Opravné a komisionálne skúšky
1. Žiak 5. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac
z dvoch predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú
skúšku.
2. Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy.
Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať
opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší
vyšší ročník.
3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho
predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný.
4. Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:
a) ak je skúšaný v náhradnom termíne,
b) keď koná opravné skúšky,
c) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
c) ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých
predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa,
keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,
d) ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy
f) pri individuálnom vzdelávaní (podľa § 24 školského zákona)
e) v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
5. Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla
riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci
žiaka príslušný predmet a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet,
prípadne triedneho učiteľa. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň
konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

6. Správanie žiakov počas prestávky
1. Počas prestávok zachovávaj pravidlá bezpečnosti a neohrozuj ostatných. Za porušenie
pravidiel bezpečnosti počas prestávok sa považujú loptové a iné hry, ktoré zakáže
dozorkonajúci učiteľ.
2. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu hodinu.

3. Počas prestávky nesmieš svojvoľne opustiť areál školy bez súhlasu triedneho učiteľa, alebo
dozorkonajúceho učiteľa. Cez veľkú prestávku sa podľa počasia zdržiavaj v určených
priestoroch podľa pokynov dozorkonajúcich učiteľov.
4. Školský bufet navštevuj počas prestávok alebo pred vyučovaním, aby si nenarúšal priebeh
vyučovacej hodiny. Ak si už nakúpil, je zakázané zdržiavať sa v priestoroch bufetu.
5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa
vchádzaj do triedy a priprav sa na vyučovaciu hodinu.
6. Ihrisko „Detský svet“ môžeš využívať len po vyučovaní a to za prítomnosti pedagogického
dozoru, pričom dodržuj zásady bezpečnosti a ochrany zdravia.
7. Zakazuje sa zrýchlený pohyb po chodbách a v areáli školy.
8. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere.
9. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís,
pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy.
10. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škody budú
musieť nahradiť Tvoji rodičia.
11. Rešpektuj zákaz fajčenia, používania 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
nosenie, držanie, distribúcia a zneužívanie návykových látok, rovnako ako pitie alkoholických
nápojov a fajčenie sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. Pri porušení tohto
ustanovenia Ti bude udelená znížená známka zo správania.
12. Nosenie zbraní alebo iných nebezpečných predmetov do školy, ktoré môžu ohroziť zdravie, je
prísne zakázané.
13. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka porušuje body č.9, 10 a 11 je Tvojou
povinnosťou to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno
zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.
14. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné
písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
15. Pri stretnutí s dospelou osobou používaj pozdrav „ Dobrý deň“ a „ Dovidenia“ a zásadne jej
vykaj.
16. Ak si týždenník alebo poverený zastupovať týždenníka, počas prestávky zotri tabuľu a choď pre
učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.
17. Zákaz používať zdroje elektrického napätia pre osobné účely (nabíjanie mobilov, prehrávače,
atď)
18. Je zakázané nosiť v budove nevhodnú obuv (šľapky, dreváky, topánky na vysokom opätku),
opúšťať počas vyučovania školský areál , dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať
spolužiakov, fajčiť a používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať
sa a nakláňať sa cez zábradlie.
19. Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne ,telocvične, dielne nevykonávajú žiaci
samostatne počas prestávky, ale pod dozorom vyučujúceho.
20. Vstup do pavilónu s odbornými učebňami, dielňami je povolený len s vyučujúcim.
21. Vstup do odbornej učebne, telocvične, dielne je povolený len za prítomnosti vyučujúceho.
22. Si povinný zdržiavať sa prejavov náklonnosti akéhokoľvek charakteru ( držanie sa za ruky,
bozkávanie, objímanie, sedenie spolužiakovi na kolenách ).

7. Dochádzka žiakov do školy
1. Na vyučovanie a ostatné podujatia školy dochádzaj pravidelne a načas.
2. Vyučovanie môžeš vymeškať pre závažné udalosti, ktoré Ti znemožňujú účasť v škole
(choroba, mimoriadne udalosti v rodine, náhle prerušenie meškanie dopravných
prostriedkov, atď. ) Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na
základe písomného, alebo telefonického ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania.
3. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa

triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti.
4. Často opakovaný oneskorený príchod alebo predčasný odchod bude evidovaný v triednej
knihe a oznámený rodičom prostredníctvom žiackej knižky a následne neospravedlnený.
5. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine čo najskôr telefonicky oznámili dôvod Tvojej
neprítomnosti v škole triednemu učiteľovi.
6. Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť hodnoverným dokladom.
Ak triedny učiteľ tento doklad a uvedené dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané
hodiny neospravedlní.
7. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na
vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú žiadosť
rodičov.
8. Ak vymeškáš viac ako 30 % vyučovacích hodín z jednotlivých predmetov, môže Ti byť
navrhnuté komisionálne preskúšanie.
9. Písomné ospravedlnenie od rodičov sa obmedzuje na 3-krát za školský polrok (6-krát za šk. rok)
10.Ak vymeškáš menej ako 6 vyučovacích hodín za školský polrok, ktoré budú
neospravedlnené, udelí Ti triedny učiteľ napomenutie (1, 2, 3 h) a pokarhanie triednym učiteľom
(4, 5 h).
11. Ak vymeškáš 6 - 12 vyučovacích hodín za školský polrok, ktoré budú neospravedlnené,
bude Ti udelené pokarhanie riaditeľom školy.
12. Ak vymeškáš viac ako 12 vyučovacích hodín za školský polrok, ktoré budú
neospravedlnené, bude Ti udelená znížená známka zo správania o jeden stupeň.(2)
13. Ak vymeškáš viac ako 18 vyučovacích hodín za školský polrok, ktoré budú
neospravedlnené, bude Ti udelená znížená známka zo správania o dva stupne.(3)
14. Ak vymeškáš viac ako 36 vyučovacích hodín za školský polrok, ktoré budú
neospravedlnené, bude Ti udelená znížená známka zo správania o tri stupne.(4)
15. V prípade porušenia bodov 10, 11, 12, 13, 14 oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ
Tvojim rodičom písomne a pozve si ich na pohovor.
16. Tvoja neospravedlnená neúčasť na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v
mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Túto skutočnosť v
zmysle ustanovenia § 3 ods. 14 zákona SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa oznámi obci, v ktorej máš trvalý pobyt a
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove.
17. Ospravedlnenie lekárom musí byť v žiackej knižke a podpísané rodičom.

8. Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty,
vylož stoličku na lavicu.
2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu triedy, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasenie svetla,
zotri tabuľu a ulož pomôcky.
3. Ak poslednú vyučovaciu hodinu máš mimo vlastnej triedy (odborné učebne a telocvičňa),
pred odchodom z nej je potrebné urobiť poriadok a zobrať si svoje osobné veci. Za poriadok
zodpovedajú samotní žiaci.
4. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. V areáli školy
môžeš ostať iba ak máš zabezpečený pedagogický dozor.
5. Ak zistíš nejakú stratu, ohlas to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke hneď v daný deň.
Nájdené veci odnes do kancelárie školy.
6. Počas vyučovacieho procesu a počas prestávok je zakázané bez súhlasu triedneho učiteľa,
službukonajúceho učiteľa, vyučujúceho opustiť areál školy.

9. Starostlivosť o zovňajšok
1. Do školy prichádza včas, čistý a upravený v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave
vlasov a zovňajšku. Je zakázané prichádzať v odeve s nápismi a grafickými znakmi
propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus a sekty v akomkoľvek jazyku.
Neprípustný je viditeľný piercing, farebné vlasy, účesy vo forme chocholov, vystrihaných pásov
a vyholenej lebky, tetovania, u dievčat odhalené časti tela . Je zakázané u dievčat používať
výraznú dekoratívnu kozmetiku ( maľovanie a makeup, nalakované nechty,...).
2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, príp. značkou.
3. Dbaj o osobnú hygienu.
4. Do školy nos hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier) a používaj ho.
5. Pred hodinou TSV, THD, PVC, CHE a VYV si obleč odev podľa pokynov vyučujúceho.
6. Na hodine telesnej výchovy musíš mať cvičebný úbor. Nie je dovolené cvičiť v odeve, ktorý
máš počas vyučovania.

10. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak úmyselne alebo z nedbalosti
poškodíš učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský majetok, tvoji rodičia alebo zákonný
zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej hodnote (Školský zákon § 144, odstavec 7,
písmeno e). Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.
2. Žiaci sa starajú o estetickú úpravu tried a učební, zabezpečujú sústavnú kontrolu stavu
žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.
3. Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je
povinný škodu nahradiť.
4. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
5. Ak prejdeš počas jedného školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš a
odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok.
6. Pedagogická dokumentácia (klasifikačný záznam, triedna kniha) sú pre účely vyučujúceho.
Nie je preto prípustné s ňou akokoľvek manipulovať (poškodzovať, listovať, dopisovať,
schovávať,...).

11. 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 zotrú tabuľu,
pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie, ak o to vyučujúci požiada. Na každej hodine
hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na prestávku otvoria okná,
aby sa vyvetrala trieda. Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok v triede a zatvoria
okná.
3. Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedy,
zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.
4. Týždenníci odchádzajú z triedy poslední.
5. Týždenníci upozornia spolužiaka na neporiadok, ktorý má v lavici a pod lavicou.
6. Ak si týždenník, alebo jeden z nich neplní povinnosti, týždenníctvo sa mu predĺži o jeden
týždeň.
7. Ak týždenníci chýbajú, ich povinnosti preberá ďalšia dvojica, ktorú určí triedny učiteľ.

12. Povinnosti žiaka v školskej jedálni

1. Včas si zabezpeč kredit na čipovej karte do ŠJ a každý deň pri obede sa eviduj touto čipovou
kartou.
2. Obed v ŠJ sa podáva od 11.40 hod. do 14.00. hod.
3. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný odev.
4. Do jedálne vstúpiš len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa.
5. V jedálni zjedz najprv polievku a s druhým jedlom sa usaď na voľné miesto. Počas
stolovania v ŠJ sa správaj kultúrne, nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, vrátane ovocia
alebo múčnika.
6. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odnes za sebou riad s príborom a
pohár.
7. V prípade nevhodného správania sa v školskej výdajni môžeš byť zo školskej jedálne poslaný
do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozorkonajúceho
učiteľa.
8. V školskej jedálni je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje
dozorkonajúci učiteľ.

13. Dochádzka žiakov do školského klubu detí (ŠKD)
1. Učiteľ vyučujúci poslednú vyučovaciu hodinu na I. stupni odovzdá žiakov prihlásených
do ŠKD vychovávateľke a ostatných a žiakov odprevádza do ŠJ. Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD,
ŠJ odchádzajú domov.
2. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí rodič
písomne oznámiť.
3. Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodiča. Oznámenie musí obsahovať
presný deň a hodinu tvojho odchodu z ŠKD, taktiež podpis rodiča. (bez písomného ospravedlnenia
rodiča nebude dieťa zo ŠKD uvoľnené)
4. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.

14. 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 ku svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným
zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
3. Buď pozorný a ochotný ku starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v
dopravných prostriedkoch.
4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj
dopravné predpisy.
5. Nepoškodzuj verejný majetok.
6. Fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných návykových látok ako aj fyzické násilie je
zakázané.
7. Pri akomkoľvek priestupku, ktorý spáchaš a ktorý bude riešiť polícia, Ti bude udelená znížená
známka zo správania.

15. Režim dňa
1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.
2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením, resp. ho organizuje vyučujúci
Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:
1. hodina
8.00 hod. - 8.45 hod.
2. hodina
8.55 hod. - 9.45 hod.
3. hodina
10.00 hod. - 10.45 hod.
4. hodina
10.55 hod. - 11.40 hod.
5. hodina
11.50 hod. - 12.35 hod.
I. stupeň - prestávka na obed (6. vyuč. hodina o 13. 00 hod. )
6. hodina:
12.45 hod. - 13.30 hod.
II. stupeň - prestávka na obed (7. vyuč. hodina o 14. 00 hod. )
7. hodina
14.00 hod. - 14.45 hod.
Výchovná a záujmová popoludňajšia činnosť od 12.00 hod. - 18.00 hod.

16. Výchovné opatrenia - odmeny, napomenutia
- Výchovné opatrenia a odmeny sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov ZŠ.
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný
alebo statočný čin.
2. Návrh na udelenie pochvaly sa prerokuje v pedagogickej rade.
3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny
učiteľ, riaditeľ.
4. V osobitne odôvodnených prípadoch ( záchrana ľudského života alebo majetku značnej
materiálnej hodnoty) môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy,
minister školstva alebo prezident republiky).
5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu
žiaka.
6. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie
školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť:
- za menšie priestupky napomenutý
- za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným oznámením
rodičom, pokarhaný pred pedagogickou radou alebo budeš mať zníženú známku zo
správania.
7. Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej
hodiny pripravenú na lavici.
- Ak žiak žiacku knižku nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň
predložiť bez vyzvania ŽK učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. Nerešpektovanie sa
považuje za porušenie školského poriadku.
- Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu ŽK - dopíše známky a poznámky podľa KZ,
skontroluje podpísanie ŽK rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, ktoré sa
prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy.
8. Znížená známka zo správania bude žiakovi navrhnutá za priestupky:
1. Záškoláctvo (viď. kapitola 7. Dochádzka žiakov do školy)
2. Podvody a krádeže
3. Nosenie, držanie, distribúciu návykových látok ako aj ich používanie v areáli školy

alebo počas podujatí organizovaných školou.
4. Zneužitie komunikačných a mediálnych prostriedkov (mobilný telefón, internet, tablet a iné)
voči všetkým žiakom a zamestnancom školy
5. Vulgárne vyjadrovanie
6. Šírenie všetkých foriem diskriminácie, rasizmu a xenofóbie, antisemitizmu a
ostatných prejavov intolerancie.
Priestupky žiaka budú prejednávané s vedením školy a výchovným poradcom znížená
známka môže byť navrhnutá triednym učiteľom alebo vyučujúcim.
PRÍLOHA č.1: Školský poriadok ŠKD
PRÍLOHA č.2: Poriadok CVČ pri ZŠ Mlynská Stropkov

Záverečné ustanovenia
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Triedni učitelia sú
povinní oboznámiť so školským poriadkom školy žiakov na triednických hodinách. Oboznámenie
musí byť zaevidované v triednej knihe - kolónka Poznámky a menovite podpisom žiakov
v klasifikačnom zázname – Poznámky k práci žiakov. Triedny učiteľ je povinný oboznámiť
rodičov s obsahom školského poriadku na triednych aktívoch Združenia rodičov a pravidelne
vyhodnocovať jeho plnenie. Dodržiavanie školského poriadku školy je pravidelnou náplňou
klasifikačných a hodnotiacich pedagogických rád a pracovných porád.
Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov i
spolužiakov a zaslúženú odmenu.
Tento školský poriadok bol odsúhlasený pedagogickou radou školy dňa 31.8.2018.

V Stropkove 1. 9. 2018

Mgr. Peter Gombár
riaditeľ školy

Zoznam oboznámených zamestnancov
Svojim podpisom potvrdzujem, že dňa ... ......................................... som bol /a/ oboznámený/á/
so Školským poriadkom školy na šk. rok 2018/2019.
P.č.

Meno a priezvisko

Podpis

P.č.

Meno a priezvisko

Podpis

P.č.

Meno a priezvisko

Podpis

