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Súkromná základná škola Dneperská je plnoorganizovaná škola, 
ktorá v školskom roku 2017/2018 otvorila 25 tried, na 1. stupni  13 tried, na 
2. stupni  12 tried. Súčasťou školy je  Školský klub detí a školská jedáleň. 
Škola má učebňu fyziky, chémie,  hudobnej výchovy, 2 učebne informatiky, 
jazykové laboratórium, 2 učebne cudzích jazykov, 2 telocvične, posilňovňu, 
relaxačnú miestnosť, basketbalové a futbalové ihrisko. 

Vnútorný poriadok školy definuje práva a pravidlá pre správanie sa 
žiakov  v škole  i  mimo  nej,  zjednocuje  pedagogický  zbor  k spoločnému 
výchovnému  pôsobeniu  na  žiakov  školy.  Bol  vypracovaný  v súlade 
s legislatívnymi  predpismi  vyplývajúcimi  zo  Zákona  č.  245/2008  Z.  z. 
o výchove  a vzdelávaní  (školský  zákon)  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov, zo Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  z Metodicko-
pedagogických  pokynov  pre  školy  a školské  zariadenia  na  školský  rok 
2017/2018,  z Vyhlášky  MŠVVaŠ  SR  č.  224/2011  Z.z.,  ktorou  sa  mení 
a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, z Vyhlášky č. 
231/2009  Z.  z.  o podrobnostiach  a organizácii  školského  roka  na 
základných školách, z Dohovoru o právach dieťaťa, z Pracovného poriadku 
školy atď.

Dodržiavanie vnútorného poriadku školy je základnou povinnosťou 
každého učiteľa i žiaka.

Práva žiaka

 Škola je miesto určené pre Teba, aby si tu získal potrebné vedomosti a 
naučil  sa  žiť  medzi  ostatnými  ľuďmi.  Preto  máš právo,  aby Ti  nové 
poznatky vysvetlili zrozumiteľne a aby si sa na nejasnosti mohol opýtať 
svojich učiteľov. Na každú otázku sa pokúsia odpovedať. Máš právo na 
45 minútovú vyučovaciu hodinu, na priebežné objektívne hodnotenie, 
vedieť ako si bol hodnotený, vidieť svoje písomné práce.

 Ak Ti závažné dôvody neumožnia klasifikáciu v riadnom termíne, máš 
právo na vyskúšanie a klasifikáciu v náhradnom termíne.

 Máš  právo,  aby  Tvoje  výkony  boli  objektívne  hodnotené.  Pre 
zabezpečenie  objektívnosti   budú Tvoji  učitelia  dodržiavať  Metodický 
pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

 Máš právo zvoliť si voliteľné a nepovinné predmety pre rozvoj svojho 
vzdelania a záujmov.

 Máš právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a 
byť za ne a za ich dôsledky sám zodpovedný.

 Máš právo robiť  chyby a byť  za  ne zodpovedný.  Môžeš  sa pomýliť, 
prípadne niečo zabudnúť, nezabudni sa však ospravedlniť. Tvoj učiteľ 
Ti umožní, aby si  svoj omyl alebo chybu napravil.

 Máš  právo  vyjadriť  svoju  nespokojnosť  so  správaním  tých  druhých 
alebo vyjadriť  svoj  názor,  ak si  myslíš,  že  by sa v škole malo niečo 
zmeniť k lepšiemu.

 Máš právo stravovať sa v školskej jedálni, ak budeš dodržiavať zásady 
spoločenského stolovania. 

 Aby si sa v škole dobre cítil, máš právo vybrať si priateľa, aby si svojím 
správaním nerušil prácu a pohodu ostatných v triede. Snaž sa pomáhať 
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svojim  priateľom  v učení,  našepkávanie  a  odpisovanie  však  nie  je 
pomocou.

 Máš  právo  stráviť  deň  v príjemnom  prostredí  školy,  ktoré  však 
nevytvára  len jej  zariadenie.  Preto  prichádzaj  na  vyučovanie  čisto  a 
vkusne  upravený,  primerane  svojmu veku oblečený,  prezúvaj  sa  do 
čistej a zdravotne vyhovujúcej  obuvi, na uloženie kabátov a obuvi sú 
vyhradené miesta  v priestoroch školy.

 Máš právo na prestávku, ktorú oznamuje po každej vyučovacej hodine 
školský  rozhlas.  Využívaj  prestávku  na  odpočinok  podľa  vlastného 
uváženia, ale nezabúdaj, že aj tí druhí oddychujú.

 Ak si žiakom so ŠVVP alebo žiakom začleneným máš právo, aby si mal 
úľavy  vyplývajúce  z odborných  vyšetrení.  Tvoji  učitelia  budú  tieto 
odporúčania odborných lekárov akceptovať.

 Pri všetkom, čo konáš, nezabúdaj, že aj všetci ostatní majú 
také  isté  práva,  preto  ich  vždy  rešpektuj  a  správaj  sa 
tolerantne.

Povinnosti žiaka 
 Neobmedzuj svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchovy a vzdelávania.
 Dodržiavaj  školský  poriadok  školy  a ďalšie  vnútorné  predpisy  školy 

alebo školského zariadenia.
 Konaj  tak,  aby  si  neohrozoval  svoje  zdravie  a bezpečnosť,  ako  aj 

zdravie  a bezpečnosť  ďalších  osôb  zúčastňujúcich  sa  na  výchove 
a vzdelávaní.

 Cti  si  ľudskú  dôstojnosť  svojich  spolužiakov  a zamestnancov  školy 
alebo školského zariadenia.

 Rešpektuj  pokyny  zamestnancov  školy  alebo  školského  zariadenia, 
ktoré  sú  v súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi, 
vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

Pravidlá správania
1. Príchod do školy

Žiaci prichádzajú do školy o 7,45 hod. určeným vchodom. Do ŠKD 
môžu prísť od 6,00 do 7,40 hod. Počas vyučovania a cez prestávky je 
zakázané svojvoľne opúšťať  budovu školy.

2. Vyučovacie hodiny a prestávky
dopoludňajšie 
vyučovanie

popoludňajšie vyuč.

(bez 6. voľnej hod.)

1.     8.00   -   8:45 7.    14:00  -  14:45
2.     8:55   -   9:40
3.     9:50   -  10:35
4.   10:55   -  11:40
5.   11:50   -  12:35
6.   12:45   -  13:30
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3. Vstup do triedy pred vyučovaním
Žiaci prichádzajú do tried na 1. vyučovaciu hodinu  najskôr o 7,45 

hod. Pri skrinkách sa prezujú do obuvi, v ktorej budú chodiť len v budove 
školy. Topánky si uložia do skrinky na  chodbe a odev zavesia do skrine v 
triede. V triede si pripravujú veci potrebné na vyučovanie. Žiaci vykonávajú 
službu  –  týždenníci  pripravujú  pomôcky,  starajú  sa  o  tabuľu,  vetranie  a 
poriadok v triede. 

Žiak  je  povinný  v škole  počas  vyučovania,  prestávok  ako  i  na 
podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich 
spolužiakov. 

V  prípade  úrazu  alebo  náhleho  ochorenia,  žiak  informuje 
vyučujúceho,  dozorkonajúceho  učiteľa  alebo  najbližšiu  dospelú 
osobu.  Pri úraze alebo nevoľnosti  poskytne učiteľ žiakovi prvú pomoc a 
v prípade  potreby  v spolupráci  s triednym  učiteľom  zabezpečí  lekársku 
pomoc. Povinnosťou učiteľa je informovať rodiča. Úraz je potrebné zapísať v 
deň  udalosti do zošita úrazov.

4. Malé prestávky
Žiaci  cez  malé  prestávky  neopúšťajú  triedy.  Dvere  tried  sú 

otvorené. Po ukončenej hodine si veci odkladajú a pripravujú sa na ďalšiu 
vyučovaciu hodinu.  Podľa potreby sa premiestňujú do odborných učební, 
telocvične  a  na  delené  hodiny.  Do  šatní  telesnej  a športovej  výchovy 
odchádzajú  5  minút  pred  zvonením  v doprovode  vyučujúceho  a  do 
ostatných učební v čase zvonenia taktiež v sprievode učiteľa.  

5. Veľké prestávky
Vyučujúci, ktorý vykonáva dozor dbá, aby v triedach boli otvorené 

dvere. Stará sa o bezpečnosť žiakov. Je zakázané behať po chodbách a 
zdržiavať  sa na schodoch. Dozorkonajúci  učiteľ  dbá na hygienu žiakov i 
priestorov. V prípade priaznivého počasia je potrebné pre žiakov 1.- 4.roč. 
zabezpečiť pobyt vonku (dopravné ihrisko).

 6. Vstup do zborovne a kancelárie vedenia školy
Žiaci  nesmú vstupovať  do zborovne  a kancelárie  vedenia  školy. 

Zaklopú a slušne si vyžiadajú vyučujúceho. Do kancelárie hospodárky školy 
môžu žiaci  prichádzať  v čase určenom pre  žiakov  (okrem prípadu úrazu 
alebo situácie ohrozujúcej život a zdravie alebo majetok školy).

7. Zariadenie školy, učebnice, pomôcky
Žiak je povinný šetriť a nepoškodzovať zariadenie školy, učebnice 

a učebné pomôcky.  Každé  poškodenie,  úmyselné  alebo z  nedbanlivosti 
hradí žiak, ktorý ho spôsobil v plnej hodnote. V prípade, že sa vinník nezistí, 
rozpočítavajú  sa  náklady  na  príslušnú  skupinu,  ktorá  bola  na  zavinení 
účastná.

Žiaci  sú  povinní  udržiavať  učebnice  nepoškodené  po  celý  rok. 
Učebnice,  ktoré  žiak  stratí,  poškodí  alebo  znehodnotí,  nahradí  podľa 
predpisov.

Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva 
a odovzdá na škole,  kde končí školský rok (okrem učebníc ANJ, FJ,  RJ 
a NJ).
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8. Straty
Cennosti  a  väčšiu  sumu  peňazí  v prípade  potreby  uloží  žiak 

u hospodárky školy alebo u triedneho učiteľa. Stratu svojich vecí žiak ohlási 
triednemu, resp. službukonajúcemu učiteľovi, ktorý spíše o udalosti záznam.

Žiaci  poverení  triednym  učiteľom sú  zodpovední  za  uzamykanie 
tried  počas   ich  neprítomnosti  v triede.  Nájdené  veci  žiak  odovzdá 
v kancelárii  hospodárky  školy.  Žiak  má  možnosť   poistiť  sa  pre  prípad 
krádeže alebo straty.

9. Zdržovanie sa v priestoroch školy 
Žiaci  sa  zdržiavajú  v priestoroch  školy  iba  v čase  vyučovania, 

činnosti  v ŠKD  a  organizovanej  činnosti  triednym  učiteľom,   resp. 
príslušným vyučujúcim  mimo vyučovania. 

10. Povinnosti a správanie sa žiakov počas vyučovania
Žiak  je  povinný  svedomito  sa  pripravovať  na  každú  vyučovaciu 

hodinu  a  plniť  si  všetky  uložené  úlohy,  zapájať  sa  do  školských  i 
mimoškolských aktivít a reprezentovať školu na rôznych súťažiach.

Ak  sa  žiak  na  vyučovanie  nepripravil,  nevypracoval  si  domácu 
úlohu, zabudol si pomôcky, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny 
a uvedie dôvod. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovacích hodinách je 
vyučujúci povinný žiaka ospravedlniť. 

Žiak počas vyučovania pozorne sleduje výklad. Nevyrušuje žiadnou 
inou činnosťou.

Žiak  na  vyučovacej  hodine  aktívne  pracuje,  nenašepkáva, 
neodpisuje,  dodržuje  zasadací  poriadok,  ktorý  si  dohodli  s vyučujúcim.

Žiakov,  ktorí  nie  sú  prítomní  v triede  na  začiatku  vyučovacej 
hodiny, zaznačí učiteľ do triednej knihy.

Žiak  dodržiava  zásady  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  počas 
výchovno-vzdelávacieho  procesu  vo  všetkých  odborných  učebniach, 
triedach a vo všetkých priestoroch školy.

Žiaci stravujúci sa v ŠJ odchádzajú na obed po skončení poslednej 
vyučovacej  hodiny  alebo  cez  obedňajšiu  (hygienickú)  prestávku.  Počas 
malých prestávok sa obedy žiakom nevydávajú.

11. Dochádzka a uvoľňovanie žiaka
Žiak je povinný dochádzať  do školy na vyučovanie  pravidelne a 

dochvíľne.  Ak  žiak  zostane  doma,  sú  rodičia  povinní  neprítomnosť 
ospravedlniť ústne, písomne alebo telefonicky do 24 hodín. Ospravedlnenku 
je potrebné doniesť  maximálne do 3 dní  po návrate do školy,  potom sa 
absencia  považuje  za  neospravedlnenú.  Na  ospravedlnenky  má  žiak 
zavedené zrkadielko (žiacku knižku), kde zapisuje ospravedlnenie rodič aj 
lekár.  Pri  ľahších  zdravotných  problémoch  môže  zákonný  zástupca 
ospravedlniť  svoje dieťa.  Ak  má učiteľ  podozrenie,  že  žiak  alebo rodičia 
porušujú  povinnosť  školskej  dochádzky,  žiada  neprítomnosť  doložiť 
potvrdením lekára.

Plánovanú  neprítomnosť  musí  žiak  triednemu  učiteľovi   vopred 
oznámiť.  

Uvoľnenie do 3 dní povoľuje triedny učiteľ. Uvoľnenie  na viac ako 
3  dni  povoľuje  riaditeľ  školy  po  prekonzultovaní  s triednym  učiteľom  na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
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Vyučujúci  môže  uvoľniť  žiaka  len  zo  svojej  vyučovacej  hodiny, 
riaditeľ  alebo  zástupca  školy  z ľubovoľnej  hodiny  na  základe  písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu. Žiak môže opustiť priestory školy v priebehu 
vyučovacieho procesu iba v sprievode dospelej osoby (zákonného zástupcu 
alebo ním poverenej osoby,  zamestnanca školy)

Mimoškolské  aktivity  treba  prispôsobiť  školským  požiadavkám 
mimo vyučovacieho procesu. V individuálnych prípadoch môže riaditeľ školy 
uvoľniť  žiaka  na  základe  písomnej  žiadosti  zákonného  zástupcu  s 
prihliadnutím  na  správanie  žiaka,  na  dosahovaný  prospech  a  možnosť 
nahradiť si zameškané učivo.

12. Ocenenia, priestupky, znížená známka zo správania
Do  školy  nie  je  dovolené  nosiť  predmety  na  vyučovanie 

nepotrebné, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie  spolužiakov, aj keď sú to tzv. 
hračky (napr. pušky, pištole, nože). Prísne sú zakázané toxické a omamné 
látky, legálne či nelegálne drogy, cigarety a elektronické cigarety. V prípade 
prinesenia  predmetov  ohrozujúcich  bezpečnosť  a zdravie  žiakov  bude 
takýto  predmet  žiakovi  odobraný  a vzápätí  predvolanému  rodičovi 
odovzdaný. Porušenia vnútorného poriadku najmä v oblasti ohrozenia života 
alebo zdravia žiakov sa považujú za veľmi závažné priestupky, ktoré budú 
riešené v súčinnosti s rodičmi, políciou a ďalšími orgánmi zaoberajúcimi sa 
touto problematikou. Žiakovi za porušenie vnútorného poriadku školy  hrozí 
zhoršenie známky zo správania až na najvyšší stupeň, prípadne vylúčenie 
zo školy. 

Žiak  je  povinný  správať  sa  slušne  k dospelým  aj  deťom, 
nepoužívať  vulgárne  slová  a  nadávky.  Do  školy  chodí  slušne  a  bez 
výstredností  oblečený.   Je  zakázané  nosiť  z bezpečnostných  dôvodov 
piercing v tvárovej časti hlavy.

V škole je  zakázané šikanovanie,  akékoľvek formy diskriminácie, 
xenofóbie,  antisemitizmu,  intolerancie  a  rasizmu.  Porušenie  zákazu  sa 
trestá v zmysle metodických pokynov na hodnotenie správania. V prípade 
akejkoľvek  formy  šikanovania  žiak  ohlasuje  túto  skutočnosť  triednemu 
učiteľovi  alebo dozorkonajúcemu  učiteľovi.

Na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení 
za  závažné  alebo  opakované   previnenie  proti  školskému  poriadku 
výchovné opatrenie.  Podľa závažnosti  previnenia sa ukladá napomenutie 
triednym  učiteľom,   pokarhanie  triednym  učiteľom,  pokarhanie  riaditeľom 
školy. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a 
iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin.

13.  Mobilné telefóny
Je zakázané používať mobilné telefóny v priestoroch školy. Žiak je 

povinný vypnúť  mobil pred vstupom do budovy a môže ho zapnúť až po 
odchode z budovy školy.  Žiak počas vyučovania  nemá právo zhotovovať 
obrazový  alebo  zvukový  záznam.  V  prípade  potreby  použitia  mobilného 
telefónu požiada žiak o povolenie triedneho učiteľa alebo dozorkonajúceho 
učiteľa.

14.  Odchod zo školy
Po  skončení  poslednej  vyučovacej  hodiny  si  každý  žiak  upraví 

svoje miesto, vyloží stoličku a uloží prezuvky na určené miesto.
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Týždenníci očistia tabuľu, zatvoria okná, zhasnú svetlo, skontrolujú 
vodovodné kohútiky, triedu.

Žiaci sa oblečú a disciplinovane, pod vedením učiteľa, odchádzajú 
do jedálne resp. domov.

15. Informácie rodičom o prospechu a správaní sa žiakov
Vyučujúci osobne informujú rodičov o prospechu a správaní sa ich 

detí počas konzultačných hodín a v čase mimo vyučovania. Rodič získava 
aktuálne  informácie  o prospechu  a správaní  sa  svojho  dieťaťa 
prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

16. Triedna služba
V triede  vykonávajú  službu  určení  žiaci  –  týždenníci,  ktorých 

menuje triedny učiteľ. Týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede,
 prinášajú pomôcky, kriedu, dbajú o čisto zotretú tabuľu a čistotu triedy,
 hlásia  na  začiatku  prvej  vyučovacej  hodiny  menovite  neprítomných 

žiakov, potom iba potvrdzujú,
 ak  trieda  nemá  vyučujúceho  5  minút  po  zvonení,  ohlásia   túto 

skutočnosť zástupcovi riaditeľky školy alebo inému vyučujúcemu,
 po vyučovaní skontrolujú čistotu triedy, tabule, uzavretie okien, 
 pri presune do iných odborných učební počas vyučovania skontrolujú 

uzamknutie kmeňovej triedy.

17. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov
Pedagogický zamestnanec je povinný:
 pracovať zodpovedne, 
 byť na pracovisku na začiatku pracovného času,
 dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu 

ním vykonávanú,
 chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu,
 zachovávať  mlčanlivosť  a  chrániť  pred  zneužitím  osobné  údaje, 

informácie o zdravotnom stave žiakov  a výsledky psychologických a 
špeciálnopedagogických  vyšetrení, s ktorými  prišiel do styku, 

 rešpektovať  individuálne  výchovno-vzdelávacie  potreby   žiaka   s 
ohľadom na jeho osobné schopnosti  a možnosti,  sociálne a kultúrne 
zázemie, 

 usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu  žiaka, 
  poskytovať  žiakovi  alebo jeho  zákonnému zástupcovi poradenstvo 

alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním, 
 pravidelne informovať žiaka  a jeho  zákonného zástupcu o priebehu a 

výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú,
 informovať  zákonného  zástupcu  žiaka  o zhoršení  prospechu 

a správania,
 viesť  žiakov  k  dodržiavaniu  hygienických  zásad  a  zásad  bezpečnej 

práce,  k  dodržiavaniu  hygienických,  dopravných,  požiarnych  a  iných 
predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti 
o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní predmetov, 
pri  ktorých  je  zvýšené  ohrozenie  zdravia  žiakov  a  pri  školských 
podujatiach  (napr.  na  lyžiarskom výcviku,  plaveckom  výcviku, 
exkurziách  a  výletoch,  v  škole  v  prírode,  v  predmetoch  chémia, 
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technická výchova, telesná výchova, práce na školskom pozemku, pri 
praktickom vyučovaní a pod.) 

 viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k 
ochrane  zariadenia  a  ostatného  vlastníctva  pred  jeho  poškodením, 
stratou, zničením a zneužitím,

 vykonávať   dozor  nad  žiakmi  v  škole  pred  vyučovaním,  počas 
vyučovania,  v  čase  prestávok,  v  školskej  jedálni,  po  vyučovaní,  pri 
náhlej  nevoľnosti  alebo úraze, počas všetkých aktivít  organizovaných 
školou  alebo  školským  zariadením  .  Pri  zabezpečovaní  dozoru  nad 
žiakmi sa postupuje podľa písomného rozvrhu dozoru,  

 vykonávať podľa pokynu riaditeľa školy pedagogický dozor nad žiakmi 
aj  mimo školy  alebo  školského zariadenia  pri  praktickom vyučovaní, 
exkurziách  a  počas  inej  činnosti  predpísanej  učebnými  osnovami, 
počas  účasti  žiakov  na  súťažiach,  resp.  pri  ich  príprave  a  na  iných 
akciách organizovaných školou alebo školským zariadením.         

Pedagogický  zamestnanec   pri  výkone  svojej  pedagogickej  činnosti  a 
odborný zamestnanec  pri  výkone odbornej činnosti má právo na:
 zabezpečenie  podmienok  potrebných  na  výkon  svojich  práv  a 

povinností,  najmä  na  svoju  ochranu  pred  násilím  zo  strany  žiakov, 
rodičov a iných osôb, 

 ochranu  pred  neodborným  zasahovaním   do  výkonu  pedagogickej 
činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,

 výber  a  uplatňovanie  pedagogických  a  odborných  metód,  foriem  a 
prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky pre učenie a seba rozvoj  žiakov 
a rozvoj ich kompetencií.

18.  Všeobecné ustanovenia
Žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá práce v učebniach výpočtovej 

techniky.
Žiaci  sú povinní nosiť  do školy pomôcky,  prezuvky,  cvičný úbor, 

pracovný  oblek  na  pracovné  vyučovanie.  Z hygienických  dôvodov  je 
potrebné nosiť hygienické vrecúška (mydlo, uterák).

Žiaci  sú  povinní  plniť  príkazy  všetkých  vyučujúcich, 
vychovávateliek, školníka a ostatných  zamestnancov školy.

Žiak môže absolvovať školou naplánované aktivity mimo budovy 
školy  len  v prípade  zákonným  zástupcom  podpísaného  informovaného 
súhlasu,  ktorý  je  doručený  triednym  učiteľom  alebo  vedením  školy 
poverenému učiteľovi najneskôr v deň uskutočnenia sa aktivity.

Žiak je povinný slušne sa správať a dodržiavať zásady bezpečnosti 
v rámci takýchto aktivít  mimo školy.

Tento  Vnútorný  poriadok  školy  bol  prerokovaný  s Pedagogickou 
radou dňa 25. 8. 2017,  schválený riaditeľom školy  25.8. 2017 a  nadobúda 
účinnosť 1. 9. 2017. 

Mgr. Peter Ferenčák,
           riaditeľ školy
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