Základná škola s materskou školou
Školská 16 Markušovce

/ pre žiakov základnej školy /

Schválený na pedagogickej rade dňa 8.9.2016
Prerokovaný na Rade školy dňa 20.10.2016

Milí žiaci,
všetci zamestnanci školy sa snažia o dobro žiakov a podporujú ich telesný, duševný a
duchovný rast, aby mohli vyrásť v zrelé osobnosti. Škola má záujem pripraviť žiakov pre život
tak, aby sa v ňom vedeli správne orientovať, osvojili si pravé hodnoty, našli si primerané
uplatnenie a boli šťastní. Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre
našu školu. Aby ste boli oboznámení, ako sa máte správať v triede, v školskom klube detí (
ďalej ŠKD ), v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a
na verejnosti, predkladáme tento školský poriadok, ktorý vychádza z Deklarácie práv dieťaťa
a zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a určuje rámec správania sa žiakov našej školy.
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II. Výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole
(§ 144 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
Žiak má právo na :
 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
 bezplatné vzdelanie v základnej škole
 vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku
 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
 bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety
úctu k jeho vierovyznaniu a svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu
 na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom vzdelávacím programom
 informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov
 na individuálne vzdelávanie podľa zákona ( §24)
 žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a
vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám

Žiak je povinný:
 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania
 dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
 chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý na výchovu a vzdelávanie
škola používa
 chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
bezplatne zapožičané
 pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať
 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť
iných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 ctiť si ľudskú dôstojnosť spolužiakov a zamestnancov školy
 rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi,
vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi
Žiakom je zakázané :
Prinášať do školy a na činnosti organizované školou alkohol, cigarety, návykové látky, látky
zdraviu škodlivé a akékoľvek nebezpečné predmety.









Akékoľvek slovné zastrašovanie, vulgárne vyjadrovanie, fyzické a psychické násilie
a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví
svojom, spolužiaka alebo učiteľa.
Nosiť nevhodnú literatúru a videokazety do školy. Ja zakázané prehrávať neznáme
a nevhodné nahrávky na videokazetách, mobilných telefónoch a iných nosičoch v škole
a jej zariadeniach.
Behať po chodbách, kričať a hlučne sa správať, hlasno púšťať hudbu.
Správať sa neslušne, nemorálne a pohoršujúco. Žiak aj rodič je povinný ohlásiť
akékoľvek ohrozovanie zdravia života a morálky vedeniu školy, triednemu
učiteľovi alebo dozorkonajúcemu učiteľovi v záujme ochrany žiakov školy.
Hrať sa s loptou a iným športovým náradím v triedach a na chodbách.
Používať na vyučovaní mobilné telefóny, MP3, MP4, notebooky a iné predmety
rozptyľujúce pozornosť. Počas vyučovania sú tieto predmety vypnuté a uložené
v taške. Pokiaľ vyučujúci takýto predmet žiakovi zoberie, odovzdá ho po skončení
vyučovania predvolanému rodičovi. Peniaze a cenné predmety si žiak nosí len na
vlastnú zodpovednosť. Pri ich strate sa nebudú robiť žiadne opatrenia.
Vstupovať do budovy školy na korčuliach, skateboardoch, bicykloch, kolobežkách.

Rodič, zákonný zástupca žiaka má právo :
 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a
vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s
princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so 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 prostredníctvom orgánu
školskej samosprávy
 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy

Rodič, zákonný zástupca žiaka je povinný :
 vytvoriť pre dieťaťa 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 o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh
výchovy a vzdelávania
 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
 Rodič je ďalej povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o
to, aby dieťa prichádzalo do školy pravidelne a včas.
 Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, rodič je povinný oznámiť
škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to:
- Osobne
- Telefonicky na číslach: 4498 118 – riaditeľka školy
a. 42975 83 – hosp. odd. a sekretariát
b. 42990 70 – odhlásenie obeda do 8:00 hod. v daný deň
 Za dôvod na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, lekárom
nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky
alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne
udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. Ak žiak (rodič) nepredloží
ospravedlnenie do troch dní po nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na
vyučovaní za neospravedlnenú.
 Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo
výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske
potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť
jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie
ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca
alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.
 Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci
oznámi riaditeľ školy obci a príslušnému úradu práce a sociálnych vecí, pretože sa to
podľa vyššie uvedených zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky.
Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými
mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiaka nesmie byť
v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického
zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť či žalobu.
III. Bezpečnosť a ochrana zdravia, ochrana pred sociálno - patologickými javmi,
diskrimináciou alebo násilím.
Škola je povinná :
 prihliadať na fyziologické potreby žiakov
 vytvárať podmienky pre zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálnopatologických javov
 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov
 poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov



viesť evidenciu úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu
a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam
o úraze

Žiak je povinný:
 udržiavať svoje oblečenie, telo i zovňajšok v čistote, do školy nosiť hygienické
vrecúško, vreckovku, dbať na základné hygienické pravidlá
 do školy prichádza žiak vhodne a čisto upravený, bez výstredností v úprave svojho
zovňajšku. Zachováva striedmosť v obliekaní
 na hodiny TEV,VYV,PVC si žiaci nosia predpísaný úbor a pomôcky. V prípade
opakovaného nenosenia úboru žiak bude najmä z hľadiska bezpečnosti vylúčený z
činnosti na vyučovacej hodine a bude hodnotený v zmysle Klasifikačného poriadku
školy
 v taškách i v laviciach musí byť poriadok a čistota
 čistotu žiak dodržiava aj pri používaní hygienických zariadení
 ak žiak pracuje s ostrými nástrojmi či pomôckami /kružidlo, pravítko, štetec, ceruzky,
nástroje v dielni/ musí sedieť na svojom mieste a nemôže sa s nimi pohybovať po
miestnosti
 žiak nemanipuluje so zásuvkami, didaktickú techniku obsluhuje len vyučujúci. Počítač
zapína žiak len po vyzvaní pedagógom
 v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti či havárie sa žiak riadi pokynmi
vyučujúceho a pokynmi riaditeľa školy
 v školskom areáli i mimo neho sa našim žiakom prísne zakazuje propagovať,
prechovávať a užívať návykové látky - drogy, fajčiť, požívať alkoholické nápoje /aj
pivo/ v škole i mimo nej. V prípade porušenia tohto zákazu si škola vyhradzuje právo
zníženia známky zo správania, aj keď toto porušenie nenastalo v areáli školy. Riaditeľ
a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie
alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo
mladistvou do 18 rokov
 žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v laboratóriách, na školskom
pozemku, v telocvični a v odborných učebniach tak, ako ich ukladajú ich prevádzkové
poriadky
 akékoľvek poranenie alebo úraz vzniknutý v škole musí žiak, triedny učiteľ,
dozorkonajúci učiteľ alebo iný svedok okamžite hlásiť učiteľovi alebo riaditeľovi školy
 v prípade nevhodného správania sa žiaka voči inému žiakovi, slovné napádanie,
osočovanie žiaka alebo jeho rodičov či iných rodinných príslušníkov, posmievanie sa,
fyzické či psychické ubližovanie, vydieranie akéhokoľvek druhu či diskrimináciu je
povinný každý žiak nahlásiť triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi alebo
riaditeľovi školy. Ten, kto sa dopúšťa takýchto prejavov, okrem postihu zníženou
známkou zo správania bude stíhaný i políciou za trestný čin šikanovania a diskriminácie
 žiakom sa prísne zakazuje propagovanie /kreslenie, znázorňovanie, nosenie, ústne
propagovanie, propagácia hudby a obrázkov s daným obsahom/ symbolov
podporujúcich extrémizmus, šovinizmus, vulgárnych a hanlivých znakov či slov.
IV. Prevádzka a vnútorný režim školy
1. Príchod žiakov do školy
 Do školy prichádzaj asi 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom
vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 15 minút pred
začiatkom vyučovacej hodiny.
 Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do
zdravotne nezávadných prezuviek. Tenisky a botasky nemôžu slúžiť ako prezuvky.








Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy a nemôžu slúžiť zároveň ako
športová obuv na telesnú výchovu.
Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne pred budovou
na vyučujúceho.
Do školy by si nemal prísť na bicykli, mopede, skateboarde a kolieskových korčuliach. Za
odloženie uvedených vecí v priestoroch školy a v jej areáli, škola nepreberá zodpovednosť,
navyše používanie uvedených vecí v školských priestoroch nepovoľuje, pretože ohrozujú
bezpečnosť majiteľa či iných osôb pohybujúcich sa v školskom areáli. V mimoriadnych
prípadoch zdôvodnenú výnimku povoľuje triedny učiteľ.
Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch a na kolieskových teniskách v areáli
školy je neprípustné.
Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj
plot !
Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu
školy.

2. Správanie žiaka počas vyučovania
 Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a
zovňajšku. Na TEV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor ).
 K pedagógom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí pozdrav Dobré
ráno, dobrý deň. Aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania.
 Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš.
Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri príchode i odchode
učiteľa z triedy. Na hodinách TEV, VYV,DAC a pri písomných prácach nevstávaš.
 Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne
vyučujúci učiteľ. Bez povolenia sa nepresádzaš.
 Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť
spolužiakov.
 Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
 Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
 Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne
podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody) môžeš
dostať dve sady učebníc.
 Počas vyučovania nesmieš používať mobilný telefón ( Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o
základnej škole ). V odôvodnených prípadoch a na písomnú žiadosť rodiča môže urobiť
výnimku triedny učiteľ alebo riaditeľ školy. Používať mobilný telefón či inú IKT na
fotenie či nahrávanie v škole počas vyučovacieho dňa je neprípustné. Aj jednorazové
nedodržanie tohto príkazu je hrubým porušením školského poriadku, po ktorom
nasleduje pokarhanie riaditeľa školy alebo znížená známka zo správania.
 Je zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie teba, tvojich
spolužiakov a zamestnancov školy. Tiež predmety rozptyľujúce Tvoju pozornosť a
pozornosť spolužiakov nepatria do školy, učiteľ ti ich môže odobrať a vráti ich len
rodičom. Nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie.
 Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa
príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov
cvičiť na hodine TEV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad
od lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu
hodinu.
 Svoje miesto v triede udržuj v čistote a poriadku. Šetri elektrickou energiou a vodou.
 Na hodinu TEV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet TEV.
Odovzdaj vyučujúcemu TEV do úschovy okuliare, ak ich nosíš.





Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z
bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere.
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.
Ak svojím správaním a agresivitou ohrozíš bezpečnosť a zdravie ostatných v triede,
alebo narušíš vyučovaciu hodinu do takej miery, že ostatným znemožníš výchovu a
vzdelávanie, riaditeľ školy môže voči tebe použiť ochranné opatrenie a okamžite ťa
vylúčiť z triedy , privolať rodiča, zdravotnícku pomoc či policajný zbor.

3. Správanie žiakov cez prestávku
 Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.
 Cez veľkú prestávku opusti triedu a s ostatnými žiakmi sa prechádzaj a zdržiavaj
v určených priestoroch školy. Nesmieš sa zdržiavať v priestore šatní.
 Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Prázdne plastové obaly z nápojov či mikroténové
a igelitové vrecúška nehádžeš do odpadkového koša v škole, ale berieš ich domov, kde
ich dáš do separovaného odpadu.
 Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky
 Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
Šikanovanie je mimoriadne závažným porušením školskej disciplíny. Neumlčuj a
neponižuj nikoho.
 Rešpektuj prísny zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných
omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných. Prinesenie
cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za
hrubé porušenie školského poriadku.
 Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode f) v škole, je
Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického
zboru. Tak zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.
 Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky
potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
 Do odborných učební a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa s učebnými pomôckami
potrebnými na daný predmet a žiackou knižkou. Ak máš hodinu TEV, s úborom čakaj
na vyučujúceho v určenom priestore.
4. Odchod žiakov zo školy
 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň
nečistoty, vylož stoličku na stôl.
 Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho odíď do šatne, preobuj sa,
obleč sa a disciplinovane opusti budovu.
 Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni či telocvični, daj svoju kmeňovú triedu
pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. 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.
 Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci
odnes do kancelárie školy.
5. Dochádzka žiakov do školy
 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 rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje
príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ (maximálne 5x za polrok),
z viacerých dní riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov. Ak vymeškáš

vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí
hodiny ospravedlniť.
 Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod
Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.
 Písomné ospravedlnenie neúčasti v škole musíš predložiť triednemu učiteľovi do 3 dní
po príchode do školy, inak ho bude učiteľ považovať za neospravedlnené. Ak triedny
učiteľ dôvody neúčasti v škole nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny
neospravedlní.
 Využi možnosť navštíviť lekára po vyučovaní alebo počas posledných vyučovacích
hodín, ak Tvoj zdravotný stav nie je akútny. V týchto prípadoch Ťa uvoľní triedny
učiteľ, ale len na písomnú žiadosť rodičov.
6. Starostlivosť o zovňajšok
 Do školy prichádzaj čistý a upravený, v primerane slušnom oblečení bez výstrednosti
v úprave zovňajšku aj vlasov.
Dievčatá: odev nesmie byť priehľadný, vrchný odev musí zakrývať celý trup (celé brucho,
chrbát, plecia, prsia). Nesmú sa nosiť príliš krátke sukne a nohavice. Chlapci: vrchný odev
a nohavice musia zakryť celý trup.

 Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou.
 Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky.
Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, piercing, nosenie drahých šperkov,
je neprípustné.
 Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier ) a používaj ho.
 Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev.
 Pred hodinou telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené
cvičiť v šatách, ktorí máš počas vyučovania.
7. 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 nezostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na veľkú
prestávku otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Po príchode z veľkej prestávky sa
postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná.
 Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia
kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.
V. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie







Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak
úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu
v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Ak poškodíš
alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji
rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť.
Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš a vrátiš
ich na konci školského roka.
Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody
budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.
Triedny učiteľ vedie žiakov k šetreniu a k hospodárnemu zaobchádzaniu s učebnicami.
Za svojvoľné poškodenie učebníc udelí triedny učiteľ žiakovi výchovné opatrenie. Žiak
každú učebnicu po prevzatí pod vedením triedneho učiteľa dôkladne prekontroluje.











Zistené nedostatky, chýbajúce strany a pod. si žiak poznačí na zadnú stranu učebnice, a
triedny učiteľ pravdivosť údajov potvrdí svojím podpisom. Taktiež si poškodenie
učebnice poznačí triedny učiteľ do svojej agendy.
Žiaci sú povinní udržiavať triedy, šatne, chodby a ostatné priestory v škole i na nádvorí
v čistote a poriadku. Majetok školy treba šetriť. Je zakázané poškodzovať lavice,
stoličky, tabuľu a ostatné zariadenie. Lavicu i stoličku žiak odovzdá na konci školského
roka nepoškodenú vlastným pričinením triednemu učiteľovi. V prípade neúmyselného
poškodenia /opotrebovaný materiál/ nahlási túto skutočnosť ihneď triednemu učiteľovi
Žiaci musia šetriť kriedu, pomôcky, učebnice, úradné dokumenty - napr. žiacku knižku.
Nepoškodzujú steny, podlahovinu, neznečisťujú záchody, nerozhadzujú papiere a
odpadky. Treba šetriť trávnik, kríky, stromy a ihriská.
Žiakom nie je dovolené nazerať do klasifikačných záznamov, triednych kníh a inej
pedagogickej dokumentácie bez súhlasu triedneho učiteľa.
Ak majú žiaci prikrytú svoju lavicu podlahovinou alebo iným vymeniteľným povrchom,
sú povinní udržiavať ho v čistote, nepopísaný. Pri znečistení tohto povrchu sú žiaci
povinní ho čo najskôr uviesť do pôvodného stavu. Nedovoľuje sa akýmkoľvek
spôsobom poškodzovať vymeniteľný povrch ani na lavici iného žiaka.
Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok alebo pomôcku jeho
zákonní zástupcovia sú povinní túto škodu odstrániť alebo uhradiť v primeranej výške.
Ak žiak zistí stratu, krádež alebo poškodenie svojich učebných pomôcok, je povinný
túto skutočnosť okamžite ohlásiť tr. učiteľovi alebo ktorémukoľvek vyučujúcemu.
Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi,
IKT môžu žiaci len so súhlasom a pod dozorom učiteľa.

VI. Povinnosti žiaka v školskej jedálni





Obed sa vydáva od 11.25 do 13.45.
Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, tam sa zaradíš do radu. Pred tým si
v šatni ulož tašku a vrchný odev.
V jedálni sa s jedlom usaď na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa
správaj kultúrne , nebehaj, nevykrikuj. Obed skonzumuj v ŠJ.
Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj tácku s riadom pri
okienku a opusti ŠJ.

VII. Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD )







Ak si prihlásený do ŠKD, prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
Žiakov 1.- 4. ročníka odovzdáva vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú
vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka zo
šatne do vestibulu.
Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí
rodič písomne oznámiť.
Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku.

VIII. Povinnosti žiakov mimo školy




Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť
dobré meno našej škole.
Správaj sa priateľsky k všetkým ľuďom, slušne sa vyjadruj.
Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v
dopravných prostriedkoch.









Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj
dopravné predpisy.
Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4.
ročníka v zimnom období ( november – marec ) od 19.00 hod., v letnom období ( apríl
– október ) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v
letnom období od 21.00 hod., pokiaľ je svetlo.
Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15
rokov. Na verejne prístupných podujatiach, kde sa podávajú alkoholické nápoje, sa deti
do 15 rokov môžu zdržiavať po 21. hodine len pod dozorom svojich rodičov. ( novela
zákona NR SR č. 219/1996 z mája2009).
Požívanie akýchkoľvek návykových látok, liehových nápojov je touto novelou
zakázané osobám mladším ako 18 rokov . Pedagógovia sú povinní podľa uvedenej
novely nahlásiť obci použitie alkoholu alebo návykovej látky osobou do 18 rokov.
Nesieš zodpovednosť za svoje správanie. Do 14 rokov ho s Tebou zdieľajú Tvoji
rodičia. Dosiahnutím veku 14 rokov nesieš pred zákonom za svoje správanie trestnú
zodpovednosť sám.

IX. Režim dňa
1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľkou školy.
2. Začiatok vyučovacej hodiny oznamuje hudobná skladba, koniec hodiny gong.
3. Do budovy vchádzajú žiaci o 7.30 hod., zo šatní do tried o 7.35 hod.
4. Obedňajšia prestávka je v čase od 13,05 hod. do 13,35 hod.
5. Budova školy sa zatvára o 7.45 hod. Meškajúci žiaci nebudú vpustení do budovy školy
a musia vyčkať na nasledujúcu prestávku.

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :
1. hodina 7.45 hod. – 8.30 hod.
2. hodina 8.40 hod. – 9.25 hod.
3. hodina 9.40 hod. – 10.25 hod.
4. hodina 10.40 hod. – 11.25 hod.
5. hodina 11.35 hod. – 12.20 hod.
6 hodina 12.25 hod. – 13.05 hod.
7. hodina 13.10 hod. – 13.50 hod.

1. hodina 12.35 – 13.15
2. hodina 13.20 – 14.00
3.hodina 14.10 – 14.50
4.hodina 14.55 – 15.35
5.hodina 15.40 – 16.20
6.hodina 16.20 – 17.00

X. Opatrenia na posilnenie disciplíny
1. Napomenutie žiaka triednym učiteľom
 poznámky v klasifikačnom hárku podľa závažnosti ( závažnosť priestupku
posúdi triedny učiteľ po konzultácii s učiteľom, ktorý poznámku zapísal)
 1 až 6 neospravedlnené hodiny
 opakované priestupky v správaní riešené triednym učiteľom
2. Pokarhanie žiaka triednym učiteľom
 dvojnásobné priestupky z napomenutia triednym učiteľom
 7-14 neospravedlnených hodín
3. Pokarhanie žiaka riaditeľom školy pred triedou – udelenie pokarhania sa oznámi písomne
rodičom a zapíše do triedneho výkazu
 15 a viac neospravedlnených hodín
 opakované bitky a ublíženie spolužiakovi
 krádež
4. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 – podľa MP č. 22/2011
- opakované porušovanie školského poriadku, ak nedošlo k náprave ani po iných
výchovných opatreniach
- fajčenie cigariet a užívanie omamných látok
- 15 – 30 neospravedlnených hodín
5. Zníženie známky zo správania na stupeň 3
- ťažké úmyselné ublíženie na zdraví
- 31 – 60 neospravedlnených hodín
- ak nenastane náprava ani po znížení známky na stupeň 2
- krádež riešená políciou
6. Zníženie známky zo správania na stupeň 4
- účasť na závažných trestných činoch
- 61 a viac neospravedlnených hodín
- ak nenastane náprava ani po znížení známky na stupeň 3
7. Preradenie žiaka na inú školu - len so súhlasom rodiča

X. Záverečné ustanovenia
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie
školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť.

V Markušovciach 1. septembra 2016

Ing. Iveta Dutková
riaditeľka školy

Príloha 1

DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA
Deklarácia práv dieťaťa bola prijatá OSN 20.XI.1959.
1.
Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu, postavenia.
Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti
bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, reči, náboženstva, politického
alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského,
alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.
2.
Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.
Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami
zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom
vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným
hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
3.
Právo na meno a štátnu príslušnosť.
Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.
4.
Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať
sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a ochranu vrátane
primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu,
bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.
5.
Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru,
výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho stav.
6.
Právo na lásku, porozumenie, starostlivosť.
Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je to
možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v
ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty; s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa v
útlom veku nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať
osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým, ktorým sa nedostáva primeraných
prostriedkov na výživu. Je žiaduce, aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu
mnohodetným rodinám.
7.
Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
Dieťa má nárok na vzdelávanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom
stupni. Má sa mu dostať vzdelania, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne
mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre
mravnú a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
Tí, čo sú zodpovední za vzdelávanie a výchovu dieťaťa, majú sa riadiť ozajstnými záujmami
dieťaťa; túto zodpovednosť majú predovšetkým jeho rodičia. Dieťa má mať možnosti pre hru

a zotavenie, ktoré majú sledovať tie isté zámery ako vzdelávanie; spoločnosť a úrady majú
podporovať úsilie využívať toto právo.
8.
Právo na prednostnú ochranu a pomoc
Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytne ochrana a pomoc.
9.
Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Nemá
byť predmetom nijakého spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením
primeraného minimálneho veku; v nijakom prípade mu nemožno dovoliť alebo ho nútiť, aby
vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania, alebo
bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu.
10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a
bratstva.
Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo
akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia,
priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má
svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

