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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 ﴾ŠJ ﴿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, pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky. 

   Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv , ktoré sa dotýkajú života v škole : 

Právo na vzdelanie 

Právo na komunikáciu s učiteľom 

Právo na objektívne hodnotenie 

Právo cítiť sa v škole bezpečne 

Slušne sa správať k učiteľom, k spolužiakom vhodne sa obliekať a tým vyjadrovať svoju kultúru 

Svojim dielom prispieť k bezpečnosti spolužiakov v škole 

Starať sa o učebné pomôcky, učebnice, majetok a majetok, ktorý v škole používam 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. Končí tam, kde začína sloboda iných. 
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1. Organizácia vyučovania 
 

 V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy po prerokovaní   

v pedagogickej rade. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. Budova 

školy sa otvára o 7.15 hod. pre dochádzajúcich žiakov. Hlavné vyučovanie sa  začína o 7.45 

hod. Počas vyučovania je budova školy uzamknutá. Prestávky sú presne stanovené. 

 

 Z V O N E N I E : 

1. vyučovacia hodina  : 7.45 hod. –   8.30 hod. 

   10 min. prestávka 

2. vyučovacia hodina  : 8.40 hod. –   9.25 hod. 

   10 min. prestávka - desiatová 

3. vyučovacia hodina  : 9.35 hod. –  10.20 hod. 

 

  15 min. prestávka - veľká 

 

4. vyučovacia hodina  : 10.35 hod. – 11.20 hod. 

    10 min. prestávka 

5. vyučovacia hodina  : 11.30 hod. – 12.15 hod. 

       5 min. prestávka 

6. vyučovacia hodina  : 12.20 hod. – 13.05 hod. 

      30 min. prestávka 

7. vyučovacia hodina  : 13.35 hod. – 14.15 hod. 

5 min. prestávka 

8.vyučovacia hodina:   14.20 hod. _ 15.00 hod. 

 

Pri stanovení prestávky medzi 5. a 6. vyuč. hodinou na 5 minút sa vychádza   v ústrety 

dochádzajúcim žiakom z Rumanovej, Alexandrovho Dvora a Mladého Hája. 

 Činnosť v ŠKD : 11.30  hod.– 15.45 hod. 

 Obed v ŠJ je od  11.30 do 13.30 hod. 

 

Žiaci, ktorí čakajú na popoludňajšie vyučovanie sú vždy s vyučujúcim, ktorý má dozor. Ak 

ide vyučujúci so žiakmi na exkurziu, výlet alebo inú akciu musí o tom písomne informovať 

vedenie školy a rodičov, rodič podpíše súhlas. Rodičia musia vedieť, kde sa ich dieťa 

nachádza a kedy sa vráti. 
 

 

2. Práva a povinnosti žiaka 
Práva žiaka 

 Mám právo na demokratický objektívny a tolerantný prístup v škole. 

 Mám právo na komunikáciu s učiteľom vo forme dialógu. 

 Mám právo na zrozumiteľný výklad učiva. 

 Mám právo položiť otázku súvisiacu s učivom a dostať odpoveď. 

 Mám právo pracovať v oblasti, ktorá ma zaujíma v zmysle pokynov učiteľa. 

 Mám právo pracovať na takej úrovni, na akú vedomosťami a schopnosťami stačím. 

 Mám právo pracovať podľa vlastných možností. 
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 Mám právo na pomoc zo strany učiteľa, ak mám problémy. 

 Mám právo povedať svoj názor vhodným spôsobom. 

 Mám právo vhodným spôsobom oponovať a argumentovať, ak s niečím nesúhlasím.  

 Mám právo na zapožičanie učebníc. 

 Mám právo nebyť skúšaný hneď po chorobe. 

 Mám právo na omyl. 

 Mám právo odvolať sa u riaditeľa školy. 

 Mám právo mať pocit istoty, bezpečia, spokojnosti a radosti z učenia sa a pobytu 

v škole. 

 Mám právo na objektívne hodnotenie. 

 Mám právo voliť a byť volený do triednej samosprávy. 

 Môžem požiadať učiteľa o pomoc pri šikanovaní. 

 Mám právo požiadať o uvoľnenie z vyučovania. 

 Mám právo obrátiť sa so svojimi pripomienkami na triedneho učiteľa, na vyučujúcich, 

na členov vedenia školy, na Radu školy. 

 Mám právo na prestávku a zvoliť si jej náplň, pokiaľ zachovávam pravidlá 

bezpečnosti a neruším správaním ostatných žiakov. 

 Mám právo sedieť na vyhovujúcom mieste so spolužiakom, pokiaľ svojím správaním 

neruším učiteľa, alebo iných spolužiakov. 

 

Povinnosti žiaka 

 Do školy prichádzam pred začiatkom vyučovania. 

 Pri vstupe do budovy školy sa vždy prezujem. 

 Do školy chodím primerane oblečený, bez výstredností. 

 Pri vstupe do budovy, v priestoroch školy zdravím vyučujúcich a ostatných 

pracovníkov školy. 

 Na vyučovanie chodím každý deň pripravený a nosím si potrebné pomôcky. 

 V dohodnutom termíne si pripravujem domáce úlohy a vždy si plním dané školské 

povinnosti. 

 Dôsledne dodržiavam určené termíny odovzdávania zadaných úloh učiteľmi. 

 Na začiatku prestávky si pripravím knihy a pomôcky na nasledujúcu hodinu. 

 Na každú vyučovaciu hodinu chodím načas. 

 Udržujem poriadok a čistotu v lavici, triede, na chodbách, v školskom areáli a celom  

okolí školy. 

 Po zazvonení čakám vo svojej lavici na príchod učiteľa. 

 Počas vyučovacej hodiny nemôžem opúšťať priestory triedy bez povolenia 

vyučujúceho. 

 Učebnice ani iné materiály si nenechávam v lavici, triede či iných priestoroch školy               

po skončení vyučovania. 

 Počas vyučovania mám mobil vypnutý. 

 Na hodine sa snažím získať čo najviac informácií, efektívne pracujem a riadim sa 

pokynmi vyučujúceho. 

 Bez povolenia vyučujúceho nesmiem opustiť priestory školy vyučujúci je za mňa 

zodpovedný. 

 Dodržiavam pravidlá slušného správania vo všetkých priestoroch školy. 

 Na veľkú prestávku opúšťam priestory budovy školy len ak o tom rozhodne dozor 

konajúci učiteľ a odchádzam do určeného priestoru podľa pokynov. 
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 Ak sa príslušný vyučujúci nedostaví na hodinu nahlásim to vedeniu školy. 

 V škole nesmiem fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať drogy ani iné omamné látky. 

 V triede a na chodbách chodím potichu, pokojne a nevyrušujem ostatných. 

 Dodržiavam bezpečnosť seba i iných, nepoškodzujem školský majetok, ani majetok 

iných. 

 V priestoroch školy, na školských akciách sa vyjadrujem slušne, nepoužívam vulgárne 

slová. 

 V priestoroch budovy školy nenosím na hlave čiapku a šiltovku. 

 Svojím správaním neobmedzujem druhých a snažím sa byť tolerantný ku všetkým. 

 Nesmiem šikanovať ani vydierať spolužiakov a musím zabrániť šikanovaniu 

spolužiakov. 

 Zásadne neubližujem nikomu fyzicky ani psychicky. 

 Nenosím do školy ostré predmety ani iné nebezpečné veci, ktorými môžem ublížiť 

sebe aj ostatným. 

 Nenosím do školy drahé veci, šperky a pod. 

 Svojimi výkonmi, školskými výsledkami a správaním vždy a všade vzorne 

reprezentujem školu, do ktorej chodím. 

 

 

Povinnosti týždenníkov a predsedu triedy 

    Týždenníci : 

 V každej triede sa určuje na jeden týždeň dvojica žiakov, prípadne jeden žiak ako 

triedna služba.  

 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.  

 Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.  

 Okamžite hlásia triednemu učiteľovi poškodzovanie triedy . 

 Cez veľkú prestávku nezostávajú týždenníci v triede. 

 Po príchode z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok v triede . 

 Okná otvára a zatvára výhradne pedagóg.  

 Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu, skontrolujú vodovodné kohútiky,  

uložia kriedu, zhasnú svetlo,  urobia v triede poriadok. 

Predseda triedy: 

 Zastupuje triedny kolektív pri rokovaní s učiteľmi.. 

 Dbá o to, aby v čase neprítomnosti učiteľa v triede /i cez malé prestávky/ bol v triede 

poriadok a pokoj.  

 Ak nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu do 5 minút po zvonení, hlási to riaditeľovi 

školy /zástupcovi školy/, aby bolo možné ihneď zabezpečiť náhradu. 

 Povinnosti žiaka v školskej jedálni 

 Včas si zaplatíš stravu do ŠJ. 

 Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ a do jedálne vstúpiš pokojne. 

 Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný odev.  
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 V jedálni zjedz najprv polievku a s druhým jedlom sa usaď na voľné miesto.  

 Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj.  

 Celý obed skonzumuj v ŠJ, včítane ovocia alebo múčnika. 

 Po skončení obeda zanechaj svoje  miesto v poriadku, pri okienku odovzdaj riad, 

príbor,  pohár a opusti ŠJ. 
 

 

Povinnosti žiakov mimo školy 

 Ako žiak školy si povinný dbať o dobrú povesť školy a prispievať k nej svojim 

správaním. 

 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. 

 Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, 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. 

 Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 

rokov. 

 Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto 

zakázané. 

 

A/ Dochádzka do školy, odchod zo školy 
Dochádzka 

1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas, 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 

minút pred začiatkom vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie 

prichádzaj 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. 

2.   Prichádzajúci žiaci vyvíjajú maximálne úsilie, aby sa čím skôr dostali na vyučovanie. 

      Meškanie z objektívnych príčin (návšteva lekára, kritická situácia HD) ospravedlní učiteľ. 

3.   Cestou do školy dodržiavaj pravidlá bezpečnosti cestnej premávky. 

4.   V dopravnom prostriedku sa správajú slušne a úctivo najmä voči starším a chorým    

      osobám. 

5.   Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev a obuv do šatne a obuj sa   

      do  zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne   

       stopy. 

6.  Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne na   

     vyučujúceho pred budovou    školy alebo na lavičke na chodbe pri vchode do budovy  

     školy.  
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7.  Jazdiť na   bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových   

      betónových  chodníkoch počas vyučovania  je neprípustné. Povoľuje sa len  

      v rámci vyučovania dopravnej výchovy.  

8. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj  

      plot ! 

9. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu 

školy. 

10. 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. Na základe dva dni vopred danej písomnej žiadosti    

       rodiča (zákonného zástupcu žiaka) povoľuje   

 z jednej vyučovacej hodiny príslušný učiteľ 

 uvoľnenie na jeden až dva dni povoľuje triedny učiteľ 

 na tri a viac dní riaditeľ školy (príp. ním poverený zástupca RŠ﴿ 

11. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny 

učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť. 

12. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod                

tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi, vedeniu školy. Každú neúčasť na vyučovaní 

musia  rodičia ospravedlniť. Dodatočné uvoľnenie žiaka a jeho ospravedlnenie je možné 

len vo výnimočných prípadoch. 

13. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na   

vyučovanie. Ak sa  po absencii vrátiš do školy, predložíš písomné ospravedlnenie 

v žiackej knižke, podpísané rodičmi a pri chorobe dlhšej ako 3 vyučovacie dni   

potvrdené lekárom. 

14. Oslobodenie od vyučovania, keď ide o dlhšiu neprítomnosť, alebo z niektorého predmetu 

(napr. telesná výchova) určuje riaditeľ školy iba na základe písomného posúdenia 

školského lekára a písomnej žiadosti zákonného zástupcu spravidla na pol roka. 

15. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť 

škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti  do troch školských 

vyučovacích dní  a to : 

a/ osobne 

b/ telefonicky na číslach :  riaditeľ ZŠ  037/6588234          fax : 037/6588234                                              

 c/ alebo e- mailom  babzs@szm.sk  

16. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi  

      písomne do troch dní od nástupu dieťaťa do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do    

      troch dní po nástupe do školy považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za   

      neospravedlnenú. 

17. Neprítomnosť žiaka, ktorá nepresahuje dĺžku troch po sebe nasledujúcich vyučovacích 

dní, ospravedlňuje rodič písomne. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni musí predložiť škole písomné potvrdenie  odôvodňujúce jeho 

neprítomnosti v škole doložené potvrdením od lekára  alebo inej príslušnej inštitúcie. 

V školskom roku  nesmie táto hranica presiahnuť 30 vyučovacích hodín, pričom sa 

započítavajú aj jednotlivé hodiny uvoľňovania žiaka zo školy,   



8 

 

-  ak táto hranica 30 vymeškaných vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku  bude 

prekročená, nemôže zákonný zástupca  ďalšie hodiny ospravedlniť, 

-  ak žiak vymešká v školskom roku viac ako 30 hodín a triedny učiteľ nebude mať 

informáciu o odôvodnenosti vymeškania žiaka budú sa tieto vyučovacie hodiny pokladať  za 

neospravedlnené .        

18. Na požiadanie učiteľa (v prípade nejakých nejasností) je žiak povinný priniesť lekárske 

potvrdenie alebo iný písomný doklad o odôvodnení svojej neprítomnosti, inak sa 

neprítomnosť  považuje za neospravedlnenú. Lekárske potvrdenie vyžaduje učiteľ aj 

vtedy, ak sa žiak vracia do školy po prekonaní infekčnej alebo epidemickej choroby v 

rodine. 

19. Neprítomnosť žiaka v školskom klube detí oznámi triedna učiteľka / triedny učiteľ 

vychovávateľke. 

20. Ak sa z dôvodu choroby alebo inej neprítomnosti na vyučovaní nemôže stravovať v 

školskej jedálni, kde má stravu vopred zabezpečenú, sú rodičia žiaka povinní  ho včas 

odhlásiť zo stravovania (z obedov) – najneskôr do 8,00 hod. daného dňa. 

21.  Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú (infekčnú) chorobu, oznámi to žiak 

alebo jeho rodičia bezodkladne vedeniu školy. 

 

Do budovy školy je zakázaný vstup všetkých cudzích osôb! 

Dochádzka žiakov do  školského klubu detí ( ŠKD ) 

1. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľ vyučujúci poslednú 

vyučovaciu hodinu v triede. Žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľ do šatne. 

2.   Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby. 

3.   Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj v šatni . 

4.  Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič 

písomne oznámiť. 

5.  Zo ŠKD alebo počas činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť. 

6. Záverečná činnosť je  do 15.45 hod., preto požiadaš rodičov, aby prišli pre Teba najneskôr 

do 15.45 hod. 

7.  Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku.  

Odchod žiakov zo školy   

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, 

vylož stoličku na stôl. 

2. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho sa preobuj, obleč sa 

a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si ber domov. 

3. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju  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. 

4. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. 

5. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené vec i 

odovzdaj  triednemu učiteľovi alebo do riaditeľne školy.. 

6. V školskej jedálni sa  riaď režimom školskej jedálne. 
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B/ Správanie žiakov v triede, na chodbe a v odborných učebniach, cez prestávku 

 

1. Žiaci sa slušne správajú k učiteľom a všetkým zamestnancom školy. Pri stretnutí ich 

zdvorilo pozdravia pozdravom „Dobrý deň“. Oslovenie je: „Pani riaditeľka, pani zástupkyňa, 

pani učiteľka, pán učiteľ, pani vychovávateľka, pani upratovačka, pán školník, pani vedúca, 

pani kuchárka .“ 

2. Čas od príchodu do školy do začatia vyučovania žiak využíva na opakovanie učiva 

a prípravu na vyučovanie. Nie je dovolené tento čas využiť na vypracovanie písomných 

domácich úloh. 

3. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky potrebné pre 

príslušný predmet. Pred hodinou telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a pracovného 

vyučovania sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru. 

4. Po zazvonení zaujme žiak pokojne svoje miesto. Bez povolenia vyučujúceho nesmie 

svoje miesto ani učebňu opustiť. 

5. V prípade, ak sa príslušný vyučujúci nedostaví na hodinu, nahlási predseda 

triedy (jeho zástupca, prípadne týždenníci) túto skutočnosť na vedení školy najneskôr do 5 

minút po začatí vyučovacej hodiny. 

6. Žiaci prechádzajú do odborných učební, telocvične a do tried v sprievode pedagogického 

dozoru. 

7. V školskej budove sa pohybujú po pravej strane chodieb.  

8. Zo školy odchádzajú žiaci bezprostredne po vyučovaní. Odchádzajú disciplinovane, 

nepostávajú pred školskou budovou a nemiestnym správaním nebudia pohoršenie 

na verejnosti. Triedu a svoje pracovné miesto zanechávajú čisté. 

9. Dlhšie môžu zostávať v škole len tí žiaci, ktorí zostávajú v školskom klube alebo majú 

osobitné povolenie. 

10. Žiaci, ktorí čakajú na odpoludňajšie vyučovanie sa nesmú zdržiavať bez dozoru v 

triedach, po chodbách ani v šatni. Na vyučujúceho čakajú pred školskou budovou, v prípade 

nepriaznivého počasia vo vestibule školy. 

11. V mimo vyučovacom čase môžu žiaci prísť do budovy školy, prípadne zdržiavať sa v 

škole (voľná hodina, ak majú krúžok) iba s dozorom vyučujúceho alebo inej zodpovednej 

osoby. 

12. Ak nepríde vyučujúci alebo vedúci krúžku na popoludňajšie vyučovanie do 10 

minút po určenom čase, žiaci to oznámia vedeniu školy a počkajú na ich rozhodnutie. 

13. Počas dopoludňajšieho a odpoludňajšieho vyučovania je zakázané svojvoľne opúšťať 

budovu a areál školy. 

14. Žiaci nesmú v budove školy a ani mimo nej fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať 

drogy a iné omamné látky a ani ich ponúkať iným (deťom, či dospelým). 

15. Je zakázané hrať hazardné hry o peniaze, vulgárne sa vyjadrovať v priestoroch školy 

a ani kdekoľvek na verejnosti. 

16. Do školy je povolené nosiť len také predmety, ktoré sú potrebné na vyučovanie. 

Nedovoľuje sa nosiť drahé predmety (napr. šperky, väčšie množstvo peňazí a pod). 

17. Je prísne zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie 

seba aj druhých. /ostré predmety – nože../ 

18. Počas vyučovania (t.j. od 7.30 hod. do 15.00 hod.) je zakázané používať mobilný telefón, 

musí byť vypnutý a vložený v taške. Zároveň sa nedovoľuje používať mp3 prehrávače, 

tablety...... Nedovoľuje sa žuť žuvačku počas vyučovania. 

19. Zodpovednosť za prípadné straty mobilných telefónov a drahých predmetov 

preberajú rodičia, príp. zákonní zástupcovia dieťaťa. 

20. Nájdené a zabudnuté veci sú žiaci povinní odovzdať triednej učiteľke/učiteľovi. 
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21. V školskom klube sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľky, bez dovolenia sa 

nesmú vzdialiť, nesmú svojvoľne odísť domov. 

22. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas podávania a konzumácie stravy. Správajú sa 

disciplinovane a riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a vedúcej ŠJ. 

23. Vo všetkých priestoroch školy žiak dôsledne dodržiava všetky bezpečnostné a hygienické 

pravidlá. 

24. Žiaci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok nielen v škole, ale aj v areáli a celom okolí 

školy. 

 

Pravidlá školského poriadku pre žiakov v učebni 

 

1. Po zazvonení musia všetci žiaci byť na svojom mieste. Ak počas vyučovania vstúpi 

do triedy dospelá osoba, žiaci zdravia vstaním. Sadnú si na pokyn vyučujúceho. Na hodinách 

telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, laboratórnych 

a písomných prác žiaci nevstávajú. 

2. Na vyučovaní žiak pozorne sleduje výklad vyučujúceho, nevyrušuje a aktívne sa zapája 

do práce na všetkých vyučovacích hodinách. Pri vyvolaní alebo oslovení sa slušne postaví. 

3. Ak chce žiak odpovedať, prihlási sa zdvihnutím ruky. Vyvolaný žiak si sadne na pokyn 

učiteľa. 

4. Vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať. Nie je dovolené opisovať 

pri písomných prácach. 

5. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, nemá učebnice, 

vyučovacie potreby alebo si nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku 

vyučovacej hodiny. Pri vymeškaní vyučovania z dôvodu choroby trvajúcej najmenej týždeň 

má žiak nárok nebyť skúšaný maximálne 3 dni. Ak neprítomnosť trvala menej ako týždeň, 

žiak môže byť ospravedlnený 1-2 dni po dohode z vyučujúcim. 

6. Hneď po skončení hodiny si žiak odloží pomôcky a pripraví sa na ďalšiu hodinu. Počas 

malých prestávok si vybavuje mimo učebňu iba najnutnejšie potreby, inak z učebne 

nevychádza. 

7. Žiak môže učebňu opustiť iba s povolením vyučujúceho. 

8. Odísť z budovy  počas vyučovania môže žiak iba so súhlasom vyučujúceho, triedneho 

učiteľa alebo riaditeľa školy v sprievode dospelej osoby. Na základe písomnej žiadosti a po 

podpísaní zodpovednosti rodiča za žiaka môže byť žiak uvoľnený aj bez sprievodu dospelej 

osoby. 

9. V učebni sa žiak správa slušne, dodržiava čistotu a všetky hygienické pravidlá. Po skončení 

vyučovania si vyloží stoličku a postará sa, aby jeho miesto bolo čisté. 

10. Celkovú čistotu a poriadok v učebniach kontrolujú žiaci, ktorí majú službu (týždenníci). 

11. Služba donesie a pripraví pomôcky na vyučovanie. 

 

Pravidlá správania žiakov v odbornej učebni  

Súčasťou Školského poriadku sú aj interné predpisy pre jednotlivé učebne, telocvičňu, 

futbalové ihriská, s ktorými sa žiaci oboznamujú na prvých hodinách príslušných predmetov. 

 

Správanie žiakov cez  prestávku 

 1.   Po ukončení hodiny  na pokyn učiteľa vstaním pozdravíš vyučujúceho. 

2. Cez malé prestávky sa zdržuješ v triede. Malé prestávky využívaš na prípravu na 

nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj vo svojej triede. Počas veľkej prestávky 

vychádzajú všetci žiaci na chodbu. Na chodbách sa  prechádzaj pokojne, nevstupuj do 
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tried vlastných (ani susedných) a neprechádzaj  do iných poschodí. Pri dobrom počasí 

ideš von na školský dvor (ak tak určí dozor konajúci učiteľ), kde sa neorganizovane 

zabávaš a zdržiavaš sa v určených priestoroch. Pred odchodom na veľkú prestávku sa 

prezuj prípadne obleč.  

3. Počas veľkej prestávky nesmieš zostávať sám v budove, svojvoľne  opustiť areál školy, 

zdržiavať sa  na poschodí v priestore WC, ak sú všetci vonku. Triedy sa vetrajú 

v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa ( z bezpečnostných dôvodov) a to len 

otváraním vetračiek. 

4. Pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa odchádzaj do 

budovy, prezuj sa a priprav sa na vyučovaciu hodinu. 

5. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových 

mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Na pokyn učiteľa odpadky pozbieraj 

a hoď do koša.  

6. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky 

"Hovorme spolu, nebime sa.“ 

7. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zavolaj pomoc dospelého. Ak si nevieš 

poradiť použi Schránku dôvery umiestnenú na dolnej chodbe školy. Svoj poznatok 

o šikanovaní napíš tak, aby sa dalo oznámeniu porozumieť a urobiť nápravu. 

8. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne 

behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhého bez ohľadu na jeho iný 

názor, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie. 

9. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody 

budú musieť nahradiť Tvoji rodičia. 

10. 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. 

11. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 10 v škole, 

prípadne porušuje bod č. 9, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek 

členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na 

zdraví spolužiakov. 

12. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky 

potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa. 

13. Do odborných učební, dielne a ihrísk vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom do 

odbornej učebne prírodných  vied, informatiky ,jazykovej učebne a školskej dielne si 

skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku. 

14. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky zotrú tabuľu, zabezpeč kriedy a choď 

po učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj. 

 

 

 

 

 

C/ Starostlivosť o zovňajšok 

 
1. Žiak prichádza na vyučovanie upravený a čistý tak, aby to bolo v súlade s hygienickými 

a estetickými požiadavkami. Žiak prichádza do školy bez výstredného makeupu, piercingu, 

gélových nechtov a iných výstredných ozdôb. V budove nenosí na hlave čiapku ani šiltovku. 
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2. Po vstupe do školy je žiak povinný prezuť sa do bezpečnej a zdravotne nezávadnej obuvi. 

Žiaci sa prezúvajú vo vestibule a sú povinní zostať prezutí počas celého vyučovania. 

3. Na vyučovanie telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a na laboratórne cvičenia sa žiak 

oblieka podľa pokynov vyučujúcich príslušných predmetov. Ak je žiakovi odporúčaný 

ochranný odev a žiak ho nepoužije, sám si zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne. Nie je 

dovolené cvičiť v odeve, ktorý má žiak  počas vyučovania. 

4.Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je 

neprípustné. 

5.Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier ) a používaj ho. 

        

D/ Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice 

 
1. Zariadenie triedy, telocvične, odbornej učebne ako aj celkové vybavenie školy, školské 

pomôcky, učebnice sú spoločným majetkom. 

2. Školský majetok sú žiaci povinní šetriť, udržiavať a neničiť ho. 

3. Žiak dostáva učebnice z danej školy bezplatne a je povinný ich udržiavať v čistote 

a poriadku. Ak stratí učebnicu musí ju nahradiť, prípadne po konzultácii zaplatiť príslušný 

poplatok. 

4. Povinnosťou žiaka je udržiavať a šetriť školské pomôcky (mapy, nástenné tabule, 

pomôcky na rysovanie a pod.) 

5. Ak žiak zistí poškodenie inventára alebo pomôcok, je povinný ihneď to nahlásiť 

triednemu učiteľovi, v prípade jeho neprítomnosti vedeniu školy. 

Poškodenie akéhokoľvek majetku školy, úmyselné alebo z nedbanlivosti, musia rodičia 

žiaka nahradiť!!! 

6. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané. 

7.Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš a odovzdáš 

ich na Základnej škole Báb 225, keď skončí školský rok. 

8. Žiacka knižka je dokument, ktorí slúži na informáciu o výchovno-vyučovacích výsledkoch 

žiaka. Žiak ju musí mať na každej vyučovacej hodine . Zakazuje sa do nej písať a kresliť 

nevhodné veci.  

 

 E/  Správanie žiakov k spolužiakom 

 
 Zdvorilo oslovujem spolužiakov, poprosím a poďakujem za pomoc. 

 Nesiaham na majetok spolužiaka 

 Slabším spolužiakom pomáham. 

 Nepoužívam fyzický a psychický nátlak, nešikanujem spolužiakov 

 Rešpektujem názor spolužiakov. 

 Nevyjadrujem sa vulgárne. 

 Nezosmiešňujem spolužiakov ani ich rodičov. 

 Som ohľaduplný a tolerantný. 

 Správaním nevyrušujem a nerozptyľujem pozornosť spolužiakov. 

 Mám radosť z úspechu spolužiakov. 
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3. Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov 
 

1. Vo všetkých priestoroch školy dôsledne dodržiavam všetky bezpečnostné predpisy 

a hygienické pravidlá. 

2. V budove školy chodím po pravej strane chodby. Nepohybujem sa na kolieskových 

korčuliach ani na kolobežkách. 

3. Na vyučovaní, školských vychádzkach, výletoch a exkurziách sa riadim pokynmi 

triedneho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Riadim sa zásadami BOZP a PO. 

4. Mám právo na psychohygienu a lekárske vyšetrenie. 

5. Do odborných učební, telocvične a do tried prechádzam disciplinovane za pedagogického 

dozoru. Pedagogický dozor zamyká po opustení žiakov triedy a po návrate ich odomyká. 

6. Pri prechode  do ŠJ dodržiavam bezpečnostné predpisy, nebežím, nepredbieham sa 

v rade na stravu. Oblečenie a školské tašky si zložím v priestoroch pred ŠJ. 

7.V celej budove školy je žiakom zakázané: 

-fajčiť a používať alkohol  

-používať iné jedovaté a omamné látky 

-používať vlastné elektrické spotrebiče 

-zasahovať do elektrického rozvodu a zariadenia 

-manipulovať s uzávermi na radiátoroch  

-manipulovať s hasiacimi prístrojmi 

-vystupovať na vnútornú a taktiež na vonkajšiu parapetnú dosku okien 

-ísť na strechu budovy 

8. V prípade školského úrazu žiaka mu je poskytnutá prvá pomoc. Na odborné ošetrenie 

sprevádza zraneného dospelá osoba. 

4. Hodnotenie a klasifikácia, pochvaly a pokarhania  

 
1.Hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť výchovno- vzdelávacieho procesu. Žiak musí byť 

pravidelne štvrťročne hodnotený a má právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia, známkou 

alebo slovným hodnotením. 

2.Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania 

získava učiteľ sústavným sledovaním, pozorovaním, z písomných, ústnych a iných grafických 

prejavov (vstupné testy, polročné a výstupné). 

3. Žiak ZŠ musí byť z predmetu vyskúšaný ústne, písomne alebo prakticky aspoň trikrát 

v polročnom hodnotiacom období, t.j. pri klasifikácii musí mať minimálne tri známky. 

4.Výsledky klasifikácie učiteľ oznámi žiakovi, upozorní na nedostatky a predloží 

k nahliadnutiu. 

5. Kontrolné písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý 

školský rok – zabráni tak preťažovaniu žiakov. 

6. Učiteľ vedie evidenciu známok 

7. Na 1.stupni ZŠ hodnotí učiteľ výchovné predmety priebežne slovne 

8. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť či klasifikovať, riaditeľ školy 

určí náhradný termín klasifikácie ( najneskôr do dvoch mesiacov v danom polroku.)Ak 

nemožno žiaka klasifikovať ani v náhradnom termíne žiak je neklasifikovaný. Za hodnotenie 

žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 

9. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie môže do troch dní 

odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie požiadať o komisionálne preskúšanie. 

Hodnotenie žiakov a klasifikácia je podľa Metodických pokynov č.22/2011 z 1. mája 

2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 
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Odmeny a opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný 

alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu, za úspešnú reprezentáciu školy. 

Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny 

učiteľ, riaditeľ školy, zástupca obecného úradu, prípadne zástupca inej organizácie. 

1.Formy odmeny: 

 individuálna ústna pochvala 

 pochvala triedneho učiteľa pred triednym kolektívom 

 pochvala riaditeľa školy vyhlásená verejne pred celou školou 

 pochvala riaditeľa školy formou diplomu alebo vecného daru 

 list rodičom 

 zápis pochvaly do triedneho výkazu 

 

Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za previnenie proti školskému 

poriadku. Ak žiak porušuje školský poriadok a ak nestačí na nápravu učiteľovo upozornenie 

alebo iné opatrenie, potrestá sa  podľa závažnosti previnenia: 

 napomenutím triedneho učiteľa 

 pokarhaním triednym učiteľom pred triedou 

 pokarhaním riaditeľom školy 

 znížením známky zo správania 

 preradenie žiaka na inú školu/ len so súhlasom rodičov/ 

 

Poznámky v klasifikačnom hárku získané za zabúdanie pomôcok za dané klasifikačné 

obdobie: (I. a II. polrok) 

 za    5            : napomenutie triednym učiteľom 

 za    6-10       : pokarhanie triednym učiteľom 

 za    11-15     : pokarhanie riaditeľom školy 

 za    16 a viac : znížená známka zo správania na stupeň 2,3,4 

(podľa závažnosti previnenia) 

 

Poznámky v klasifikačnom hárku získané za správanie za dané klasifikačné obdobie: (I. a 

II. polrok) 

 za    3            : napomenutie triednym učiteľom 

 za    4-6         : pokarhanie triednym učiteľom 

 za    7-9         : pokarhanie riaditeľom školy 

 za    10 a viac : znížená známka zo správania na stupeň 2,3,4 

(podľa závažnosti previnenia) 

Všetky pokarhania musí škola oznámiť rodičom. 

Triedny učiteľ môže udeliť zníženú známku zo správania pri závažnom priestupku aj bez 

dodržania postupnosti pokarhaní. 

 

Závažné priestupky: 

1. Za úmyselné zranenie žiaka školy. 

2. Za závažné  a úmyselné poškodzovanie majetku školy. 

3. Za závažnú krádež vecí žiakov a zamestnancov školy. 

4. Za opakované fajčenie v priestoroch školy. 

5. Pri zistení požívania alebo prechovávania drog, alkoholu a omamných látok. 
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 Ak žiak príde neskoro na vyučovanie z vlastnej nezodpovednosti, triedny učiteľ má právo dať 

mu za 3 oneskorené príchody 1 neospravedlnenú hodinu.  

 

Rovnako sa postupuje aj pri vymeškaných neospravedlnených hodinách počas polroka: 

 

 za    1-3 hodiny            : napomenutie triednym učiteľom  

 za     4-6 hodín             : pokarhanie triednym učiteľom  

 za     7-9 hodín             : pokarhanie riaditeľom školy  

 za    10-15 hodín          : znížená známka zo správania na stupeň 2 

 za   16-20   hodín         : znížená známka zo správania na stupeň 3 

 za   21 a viac hodín      : znížená známka zo správania na stupeň 4 

 

Všetky pokarhania musí škola oznámiť rodičom. 

 

Triedny uč. vymeškané hodiny nahlási rodičom, viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi riaditeľ 

školy obci, kde má žiak trvalý pobyt, pretože sa to považuje za zanedbanie povinnej školskej 

dochádzky. 

 

Ak žiak vymešká viac ako 30 % preberaného učiva, musí podstúpiť komisionálne skúšky 

z týchto predmetov inak nebude klasifikovaný (opakovanie ročníka). 

 

 

5. Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou, 

násilím a šikanovaním 

 
1. Žiak dodržiava pravidlá slušného správania, rešpektuje mravné normy a princípy. Nesmie 

šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia,  

intolerancia a rasizmus vo všetkých formách. Do školy je zakázané nosiť zbrane – nože, 

strelnú zbraň a pod. 

2. Vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný len so súhlasom vedenia školy 

a ostatných pracovníkov školy a predchádzajúcom telefonickom dohovore. Škola sa počas 

vyučovania zamyká. 

3. Učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy 

alebo iné omamné látky, v prípade podozrenia riešia situáciu v úzkej spolupráci s vedením 

školy. 

Ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok kontaktujú zákonného zástupcu žiaka. 

4. Podozrenie zo šikanovania žiakov sa hlási učiteľovi alebo vedeniu školy. Každý žiak musí 

byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti 

a využívania, pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si 

uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže 

upozorniť školu jeho zákonný zástupca. 

5. Žiak môže požiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, 

koordinátora prevencie, výchovného poradcu . 
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6. Práva a povinnosti rodičov žiakov 

 
Rodičia majú právo: 

 obhajovať svoje deti pri riešení problémov 

 na vysvetlenie výchovno-vzdelávacích postupov od vyučujúcich 

 odbornú konzultáciu s ich nadriadenými 

 vstúpiť do budovy školy v prípade riešenia problémov súvisiacich s ich 

      deťmi alebo vybavovaním úradných záležitostí alebo ak sú rodičia predvolaní  

 ponechať svoje dieťa v ŠKD do záverečnej prevádzky  

 ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na  30 hodín počas roka 

 sprevádzať svoje deti po hlavný vstupný vchod budovy školy  

 vyzdvihnúť svoje deti z vážnych osobných alebo zdravotných dôvodov aj počas 

vyučovania 

  požiadať o uvoľnenie svojich detí z osobných dôvodov na viac ako dva dni len so 

súhlasom riaditeľa školy 

 na ochranu osobných údajov o svojom dieťati 

 

Povinnosti rodičov: 

 zodpovedne sa starať a vychovávať svoje deti 

 pravidelne sa informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

    ( pravidelná účasť na triednych aktívoch a kontrola žiackej knižky). 

 rešpektovať výchovno-vzdelávacie postupy vyučujúcich 

 nezasahovať do ich profesionálneho prístupu, pokiaľ to nezmení vedenie školy 

 vopred oznámiť triednemu učiteľovi, kedy sa chcú stretnúť a oznámiť mu dôvod 

stretnutia 

 v prípade oneskoreného príchodu pre dieťa do ŠKD sú povinní telefonicky sa ohlásiť a 

uviesť dôvod oneskorenia 

 telefonicky oznámiť neprítomnosť svojho dieťaťa do 3 dní ich neprítomnosti a uviesť 

dôvod 

 ak rodičia potrebujú z vážnych dôvodov vojsť do areálu školy s motor. vozidlom, 

nahlásia to tr. uč. v prípade častejších vstupov na riad. školy 

 písomne požiadať vyučujúcich o uvoľnenie ich detí z vyučovania ( dôvod a čas 

odchodu ). Dieťa nemôže byť uvoľnené bez súhlasu rodiča. 

 Dieťa je uvoľnené len v sprievode dospelej osoby alebo po písomnej žiadosti rodiča 

a podpísaní osobnej zodpovednosti za žiaka. 

 oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov triednemu učiteľovi( zmenu adresy, tel. 

číslo ... ) 

 požiadať riaditeľstvo školy o individuálnu integráciu (žiaka) 

 v areáli školy je všeobecný zákaz fajčiť 

 

7. Práva a povinnosti učiteľov 

 
Práva učiteľov: 

 právomoc pri výbere a úprave učiva, učebníc a vyučovacích metód 

 zúčastňovať sa na príprave učebných osnov, učebníc a učebných pomôcok 

 na objektívne hodnotenie svojej práce a právo na oboznámenie sa s hodnotením 

 odvolať sa proti hodnoteniam, ktoré sú nepravdivé 
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 v záujme žiakov vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie spolupráce učiteľov a 

rodičov 

 byť chránení pred neobjektívnym alebo neoprávneným zasahovaním rodičov do 

záležitostí, ktoré sú výlučne otázkou profesionálnych povinností učiteľa 

 pri vyšetrovní sťažnosti má mať dostatočnú možnosť obhajovať sa bez prítomnosti 

verejnosti 

 

Povinnosti učiteľov : 

 zodpovedne pristupovať k práci a plniť si profesijné povinnosti v súlade so správaním 

učiteľa 

 dosiahnuť  najvyššiu možnú úroveň svojej profesionálnej práce 

 v záujme žiakov, rozvoja vzdelania a spoločnosti spolupracovať s rodičmi a orgánmi 

školy 

 objektívne hodnotiť žiakov 

 ohľaduplne a taktne riešiť všetky problémy 

 

 

 

 

 

19. Záverečné ustanovenia 

 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie 

školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť postihnutý opatreniami na 

posilnenie disciplíny. 

 

Milý žiak, žiačka, 

rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov 

i spolužiakov a zaslúženú odmenu. 

 

 V Bábe dňa 2.septembra 2014                                                                        

 

 

 

Mgr. Henrieta Škodová      

     riaditeľka školy  

 

 


