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Základná škola Albína Brunovského,  

Obchodná 7, 900 51 Zohor  

   

   

  

ŠKOLSKÝ PORIADOK  

      

Každá spoločnosť sa riadi určitými pravidlami. V škole sú stanovené v školskom 

poriadku a ich cieľom je, aby správanie žiakov v škole i mimo nej zodpovedalo zásadám 

slušnosti, spoločenskému správaniu, aby každý chránil svoje zdravie i zdravie spolužiakov. 

Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na riadny chod školy a 

fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nerušené vzdelávanie a na užitočné a 

príjemné prežitie rokov povinnej školskej dochádzky.   

Školský poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom na základe Zákona č. 245/2008 Z. 

z.  o výchove a vzdelávaní, vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a 

organizácii školského roka v ZŠ, vyhláškou č. 223/2022 Z. z. o základnej škole, a ďalších 

platných pedagogických noriem a dokumentov.                                                    

   Školský poriadok tvoria časti:    

I. Práva zákonných zástupcov žiaka   

II. Povinnosti zákonných zástupcov   

III. Práva žiakov   

IV. Povinnosti žiakov   

V. Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov   

VI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany 

zdravia  žiakov a ich ochrany pred sociálno patologickými javmi, 

diskrimináciou alebo  násilím  

VII. Režim dňa   

VIII. Opatrenia na posilnenie disciplíny   

IX. Osobitné bezpečnostné opatrenia  
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I. Práva  zákonných zástupcov žiaka  
                        

Zákonní zástupcovia majú právo :   

1. poznať zameranie školy, jej výchovno-vzdelávací program   

2. vybrať pre dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského 

zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu a záujmom dieťaťa   

3. byť informovaní o prospechu a správaní svojho dieťaťa (mali prístup k 

informáciám o ich deťoch v škole)   

4. na ochranu ich súkromia, rodiny a osobných údajov v zmysle platnej legislatívy   

5. požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania   

6. pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu   

7. požiadať učiteľa o konzultácie a o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní   

8. zúčastňovať sa na činnosti školy (mať možnosť podieľať sa na spolupráci so 

školou)   

9. podávať návrhy na zlepšenie práce školy    

10. spolupracovať s radou rodičov a radou školy   

   

   

II. Povinnosti zákonných zástupcov  
   

Povinnosťou rodičov je:   

1. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať, aby dieťa 

prichádzalo do školy pravidelne a včas   

2. vytvárať pre dieťa podmienky na prípravu na vyučovanie a na plnenie si školských 

povinností , kontrolovať prípravu dieťaťa na vyučovanie  

3. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom   

4. pravidelne kontrolovať žiacku knižku  alebo zápisníček svojho dieťaťa   

5. zúčastňovať sa triednych aktívov   

6. byť partnermi školy (spolupracovať s triednym učiteľom, zapájať sa do akcií 

poriadnych školou a i.)   
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7. poskytnúť informácie o svojich deťoch (nezatajiť zdravotný – fyzický aj psychický 

– stav dieťaťa a pod.) informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a 

iných problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať   

8. každú neprítomnosť svojho dieťaťa bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi 

najneskôr do 24 hodín, teda plniť si oznamovaciu povinnosť   

9. neúčasť dieťaťa na vyučovaní ospravedlniť ihneď písomne po nástupe na 

vyučovanie . Za ospravedlnenú neprítomnosť v škole sa považuje choroba, príp. 

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne a vážne udalosti v 

rodine. Ak nemôže žiak prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada rodič 

písomne  o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny 

povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z 2 a viac dní 

riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti.   

   

a) neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích 

dní,      ospravedlňuje ho zákonný zástupca.( podľa Rozhodnutia ministra   

školstva, vedy, výskumu a športu SR vydaného 15. 08. 2022)  

b) pri častých absenciách bude škola vyžadovať vyjadrenie priamo od lekára    

c) ak žiak pre často opakovanú neprítomnosť v škole vymešká 30% z plánovanej 

časovej dotácie v predmete, budú mu nariadené komisionálne skúšky   

   

10. nepovoliť svojmu dieťaťu prinášať do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím 

alebo výchovným procesom v škole   

11. nepovoliť svojmu dieťaťu nosiť do školy veci, ktoré by ohrozovali zdravie a 

bezpečnosť žiakov školy   

12. viesť dieťa k tomu, aby rešpektovalo zodpovedné autority   

13. viesť dieťa k tomu, aby rešpektovalo iných ľudí a ich presvedčenie   

14. nerušiť vyučovací proces   

15. konzultáciu s učiteľom alebo výchovného poradcu si vopred dohodnúť   

16. nepohybovať sa v priestorov školy a školskej jedálne    

17. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil  
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III. Práva žiakov  
   

Žiak má právo:     

1. na vzdelávanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj talentu, rozumových a 

fyzických schopností   

2. na veku primeraný, zrozumiteľný výklad učiva   

3. položiť otázku k danému učivu a dostať na ňu odpoveď    

4. na čo najobjektívnejšie hodnotenie   

5. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov   

6. primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor, prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý     

7. na prestávku podľa vnútorného poriadku školy    

8. oboznámiť sa s kritériami a výsledkami hodnotenia svojej práce v primeranom čase     

9. byť chránený pred akoukoľvek diskrimináciou, xenofóbiou, prejavmi rasizmu alebo 

šikanovania , v škole sa uplatňuje princíp rovnosti medzi žiakmi   

   

   

IV. Povinnosti žiakov   
   

Príchod žiakov do školy    

1. Do školy žiak dochádza pravidelne a načas. Za tri neskoré príchody bude jedna 

neospravedlnená hodina. Žiak prichádza 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 

minút pred začiatkom vyučovania je v triede, pripravuje sa na hodinu. Na 

popoludňajšie vyučovanie prichádza 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny   

2. Pred vchodom do budovy si žiak očistí obuv, na chodbe si odloží vrchný odev a 

preobuje sa do prezuviek. Nie je vhodné nosiť prezuvky s podrážkou, ktorá 

zanecháva šmuhy na podlahe a botasky, ktoré používa na telesnú výchovu. Na 

prezuvky treba mať látkové vrecko, do ktorého si ich po vyučovaní vloží a zavesí na 

vešiak.   

3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti žiak slušne čaká pred 

budovou  na vyučujúceho.   
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4. Ak žiak príde do školy na bicykli, odloží ho do stojanu a uzamkne. Za bicykel škola 

nezodpovedá. Dieťa môže samostatne jazdiť na bicykli od dovŕšenia 10 rokov   

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

príchodových betónových chodníkoch je zakázané   

6. Do školy sa prichádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách.    

         Neprelieza plot ani bránu.   

7. Počas celého vyučovania i cez prestávky sa žiakovi zakazuje bez dovolenia učiteľa 

odísť z budovy alebo areálu školy! Učiteľ uvoľní žiaka počas vyučovania len na 

základe písomného oznámenia rodiča (papierová forma, SMS, mail, IŽK).   

8. Do areálu a budov školy žiak nesmie vstupovať na kolieskových korčuliach, na  

kolobežke alebo na skateboarde.   

    

Správanie žiaka počas vyučovania   

1. Žiak sa pravidelne zúčastňuje na vyučovaní a pravidelne sa vzdeláva. Dodržiava školský 

poriadok, zásady bezpečného správania a základné hygienické zásady ( umývanie rúk, 

splachovanie WC, ...).  

2. Do školy žiak prichádza  vhodne a čisto oblečený a upravený, bez výstredností v úprave 

svojho vzhľadu. Odporúča sa, aby oblečenie nebolo priehľadné/ priesvitné, aby 

zakrývalo celý trup, bez veľkých výstrihov. Tepláky nie sú vhodné zo zdravotných a 

estetických dôvodov. Do školy sa nesmie nosiť oblečenie a školské potreby, kde sú 

symboly a nápisy propagujúce násilie a nenávisť, sexuálne narážky, fašizmus, rasizmus, 

drogy a vulgarizmy . Na cvičenie používa oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný 

úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní alebo obedovať v školskej jedálni .  

Cvičebný úbor tvoria:                

▪ krátke bavlnené nohavice + tričko   

▪ tepláky + tričko   

▪ tepláková súprava    

▪ tenisky (cvičky)   

3. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo, pri stretnutí 

ich pozdraví a aj v styku so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania. Starší 
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žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom. Zamestnancov školy je slušné pozdraviť aj 

pri stretnutí mimo školy.   

4. Na začiatku vyučovacej hodiny žiak pozdraví vstupujúceho učiteľa tým, že sa postaví.  

Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiak nevstáva.   

5. Na vyučovacích hodinách žiak sedí na mieste, ktoré mu určil triedny učiteľ, prípadne 

vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.   

6. Počas vyučovania aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje 

pozornosť spolužiakov.   

7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím 

ruky.     

8. Skúšanému žiakovi nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy.   

9. Žiak je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, 

prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody 

a iné ) môže dostať dve sady učebníc.  Všetky učebnice poskytované školou  musí  mať  

obalené.  

10. V škole žiak nepoužíva mobilný telefón a iné inteligentné smart zariadenia (pr. 

hodinky, tablety). Počas vyučovania musia zostať vypnuté. Použiť mobil na vyučovaní 

je možné len so súhlasom učiteľa. Za krádež alebo poškodenie zariadenia škola 

nezodpovedá. Ak žiak nedovolene použije telefón počas vyučovania, učiteľ mu ho 

odoberie a odovzdá ho žiakovi alebo rodičovi po skončení vyučovania. Pred 

odovzdaním si žiak zariadenie vypne. Zakazuje sa nahrávať a fotografovať spolužiakov 

a učiteľov akýmikoľvek záznamovými zariadeniami! S internetom pracuje bezpečne a 

spoločensky morálne v rámci slušných medziľudských vzťahov. Žiak navštevuje len 

overené webové stránky, ktoré slúžia na jeho vzdelávanie.   

11. Žiak nenosí do školy predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť 

spolužiakov. Je zakázané nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť, zdravie a 

morálku.  V priestoroch a areáli školy, taktiež pri činnostiach organizovaných školou,  

je zakázané fajčiť, prinášať a používať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky. Tiež 

nenosí do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety.    

12. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 

príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôže zo zdravotných dôvodov 

cvičiť na hodine TSV, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad 
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od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu 

vyučovaciu hodinu.   

13. Svoje miesto v triede si žiak udržuje v čistote a poriadku. Každý deň po skončení 

vyučovania vyprázdni priestor pod lavicou, odpadky hodí do koša. Cvičebný úbor 

odnáša domov po druhej hodine telesnej výchovy v týždni. Šetrí učebnice, učebné 

pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Učebnice treba mať zabalené. 

Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodí, rodičia sú povinní škodu v 

plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Žiak šetrí 

elektrickou energiou a vodou.   

14. Manipulovať s hornými oknami a žalúziami je dovolené len v prítomnosti učiteľa 

a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa žiak nevykláňa z oblokov a nevyhadzuje 

von žiadne predmety.    

15. Je zakázané sedávať na radiátoroch a manipulovať nimi.    

16. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a 

vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania 

vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité 

vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti 

za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá: 

zákonného zástupcu, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť, prípadne zdravotnú pomoc 

a políciu. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu 

ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.    

   

Povinnosti týždenníkov    

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe". Týždenníci pred 

vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok zotrú 

tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia 

vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.    

2. Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia 

kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.    
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3. Cez prestávku sa týždenníci postarajú o čistotu a poriadok v triede. Vetranie v 

triedach sa zabezpečí počas vyučovacej hodiny pod dohľadom vyučujúceho.     

    

Správanie žiakov cez prestávku    

1. Malé prestávky žiak využíva na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu a na 

WC.   

2. Cez veľkú prestávku rýchlo opustí triedu, zdržiava sa v určených priestoroch a 

správa sa podľa rozhodnutia pedagogického dozoru.   

3. Počas veľkej prestávky nie je dovolené opustiť areál školy.   

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

triedy a pripraví sa na vyučovaciu hodinu. Žiak sa prezuje.   

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

záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.    

6. Spory so spolužiakmi rieši bez použitia fyzickej sily a dohodne sa s nimi priateľsky  

"Hovorme spolu, nebime sa.“    

7. Netoleruje šikanovanie, neprizerá sa tomu, ale zasiahne alebo zavolá pomoc dospelého.   

8. Neumlčuje a neponižuje nikoho, uznáva druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, 

kultúru alebo postihnutie.    

9. Nepoužíva vulgárne výrazy, správa sa slušne, ovláda svoje správanie, nie je agresívny a 

nevyužíva svoju silu voči mladším spolužiakom.   

10. Neničí, neznečisťuje školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). 

Škody budú musieť nahradiť rodičia.   

11. Rešpektuje zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog a iných 

omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by 

tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných 

omamných látok do školy a areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského 

poriadku.    

12. Ak žiak zistí, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode 

č.10 v škole, prípadne porušuje bod č.10 v areáli školy, je jeho povinnosťou okamžite to 

oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Má na pamäti, že tým možno 

zabráni väčším škodám na zdraví spolužiakov.                                                
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13. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie chodí len v nevyhnutných prípadoch. 

Všetky potrebné písomnosti si vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.    

14. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádza len v sprievode učiteľa. Pred 

odchodom do OU si skontroluje, či má na daný predmet všetky učebné pomôcky. 

Školskú tašku do učebne neberie, zostane v triede alebo na lavičke.   

15. Ak je žiak týždenník alebo určený žiak, počas prestávky zotrie tabuľu a donesie 

učebné pomôcky .   

     

 Odchod žiakov zo školy    

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny dá žiak svoje miesto do poriadku, odstráni      

nečistoty, vyloží stoličku na stôl.   

2. Ak je týždenník, skontroluje čistotu triedy, zatvorenie okien, uzavretie vody, 

zhasnutie svetla, zotrie tabuľu a uloží pomôcky.    

3. Na pokyn učiteľa opustí triedu, pod vedením vyučujúceho zíde k vešiaku, preobuje 

sa, oblečie sa a disciplinovane opustí budovu. Po pozdrave opustí areál školy.    

4. Ak má poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, dá svoju dennú 

triedu pred odchodom do poriadku . Po skončení vyučovania v odborných učebniach 

a školskej dielni ich dá tiež do poriadku. Za poriadok v učebni zodpovedajú tí žiaci, 

ktorí v nej mali poslednú hodinu.    

5. Zo školy odchádza ihneď domov, nezdržiava sa v areáli školy, dodržiava dopravné 

predpisy a disciplínu.    

6. Ak zistí nejakú stratu, ohlási to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci 

odnesie do riaditeľne.    

  

Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie   

1. Povinnosťou žiaka je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak žiak poškodí alebo 

znehodnotí učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia jeho rodičia 

škodu v plnom rozsahu zaplatiť.    

2. Učebnice  treba mať zabalené a podpísané.    

3. Ak žiak odchádza počas školského roka z našej školy na inú, učebnice odovzdá .   
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Správanie žiakov v školskej jedálni   

1. Po skončení vyučovania žiak slušne prichádza do ŠJ. Pred vstupom do jedálne si v 

šatni odloží tašku a vrchný odev, zloží si z hlavy čiapku.   

2. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správa kultúrne – nebehá, nevykrikuje, 

nepoužíva mobilný telefón.   

3. Po skončení obeda zanechá svoje miesto v poriadku, odovzdá tácku s riadom pri 

okienku a opusti ŠJ. Nezabudne poďakovať sa a pozdraviť.   

4. Rešpektuje pokyny dozor konajúceho učiteľa.   

   

 Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD )   

1. Pre žiakov 1.- 4. ročníka prichádza po vyučovaní príslušná vychovávateľka do triedy 

a odvádza ich do ŠKD.   

2. ŠKD sa riadi vlastným školským poriadkom.   

   

 Správanie žiakov mimo školy   

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorý bude 

robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správa k svojim rodičom, priateľom, 

učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraví.    

2. Správa sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa 

vyjadruje.    

3. Je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľní im miesto v 

dopravných prostriedkoch.    

4. Chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a 

dodržuje dopravné predpisy.    

5. Vo večerných hodinách sa nezdržiava bez dozoru na verejných, kultúrnych,  

spoločenských a športových podujatiach. Na verejne prístupných podujatiach,  kde 

sa podávajú alkoholické nápoje, sa deti do 15 rokov môžu  zdržiavať po 21. hodine 

len pod dozorom rodičov. ( Novela zákona NR SR č. 219/1996 z mája 2009)    

6. Ako žiak základnej školy môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15  

rokov.    

7. Požívanie akýchkoľvek návykových látok, liehových nápojov je touto novelou 

zakázané osobám mladším ako 18 rokov zakázané.    
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8. Má zakázané v čase mimo vyučovania zdržiavať sa v areáli školy pri budovách A 

pavilónu, B-pavilónu a školskej družiny. Neničí majetok školy a nerobí neporiadok!   

    Za porušovanie pravidiel ponesie zodpovednosť.   

9. Nesie zodpovednosť za svoje správanie. Do 14 rokov ho so žiakom zdieľajú rodičia.   

    Od 14 rokov nesie pred zákonom za svoje správanie trestnú zodpovednosť sám.   

   

   

V. Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov   
      

Pedagogickí zamestnanci školy sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo 

súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinní :   

1. prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov   

  

2. vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie 

sociálnopatologických   javov, diskriminácie a násilia   

3. použiť adekvátne výchovné opatrenia, ak žiak alebo skupina žiakov prejavuje zámer   

fyzicky alebo psychicky ublížiť inému žiakovi alebo žiakom, vyvoláva ohrozovanie 

alebo   zastrašovanie    

4. poučiť žiakov o zásadách bezpečnosti a ochrane zdravia – na prvej vyučovacej 

hodine,    priebežne počas školského roka, pred podujatiami organizovaných školou 

– plavecký a   lyžiarsky výcvik, škola v prírode, výlety, exkurzie ap.   

5. viesť evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas 

výchovnovzdelávacieho   procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri 

vzniku školského úrazu   vyhotoviť záznam o školskom úraze   

6. o úraze okamžite informovať riaditeľa školy a následne rodičov žiaka   

7. poskytnúť žiakovi prvú pomoc a základné ošetrenie   

8. zabezpečiť privolanie lekára alebo odvoz žiaka na ošetrenie   

9. ak žiak prejavuje príznaky ochorenia na vyučovaní, učiteľ zavolá jeho rodičov, príp.   

   blízkych príbuzných, aby žiaka odviedli domov a postarali sa o neho   
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VI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich 

ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo 

násilím  

  

Ochrana pred sociálno-patologickými javmi – omamné látky/drogy  

1. Škola plní úlohu školského poradenstva a prevencie – koordinátor prevencie 

drogových závislostí, ktorý spolupracuje s výchovnou poradkyňou a triednymi 

učiteľmi,  

2. škola spolupracuje s preventívnymi a poradenskými zariadeniami, zaoberajúcimi sa 

prevenciou (CPPPaP, OR PZ, MsP a i.),  

3. škola uplatňuje v oblasti ochrany a prevencie žiakov pred sociálno-patologickými 

javmi a omamnými látkami v súlade s MŠ a Národným programom boja proti 

drogám tieto opatrenia:  

a) triedni učitelia sú povinní zaradiť do plánu triednických hodín problematiku 

drog a drogových závislostí,  

b) učitelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní žiaka a v 

prípade oprávneného podozrenia prechovávania, distribúcie alebo užívania 

alkoholu a drog bezodkladne privolajú (zákonných zástupcov, MsP, OR 

PZ)   

V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky v záujme ochrany 

zdravia, života a integrity žiaka škola bude postupovať podľa týchto zásad:  

  

Vykonať pohovor žiaka s triednym učiteľom, školským koordinátorom, výchovnou 

poradkyňou a riaditeľkou školy v prítomnosti rodičov, následne:  

a. predvolanie rodičov do školy  

b. podrobenie sa dychovej skúške (pri podozrení na užitie alkoholu), alebo 

laboratórnemu testu (v prípade podozrenia na užitie drogy)v zdravotníckom 

zariadení, ktoré zabezpečí rodič a výsledok testu oznámi škole potvrdením zo 

zdravotníckeho zariadenia  
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c. v prípade odmietnutia vyšetrenia a spolupráce v zmysle predchádzajúcich bodov 

škola bude podozrenie na užitie, prechovávanie a distribúciu drog považovať za 

opodstatnené a bude postupovať v zmysle školského poriadku  

d. v prípade pozitívneho výsledku škola odporučí rodičom (zákonným zástupcom) 

žiaka spoluprácu s odbornými pracoviskami na drogovú problematiku a bude 

postupovať v zmysle školského poriadku – hrubé porušenie školského poriadku  

e. v prípade podozrenia na dílerstvo, škola okamžite informuje políciu  

f. ak sa jedná o závislosť na droge, škola odporučí žiaka do starostlivosti 

protidrogového  oddelenia psychiatrie.  

  

Diskriminácia, násilie  

1. škola plní funkciu poradenstva a zabezpečuje prevenciu prostredníctvom výchovnej 

poradkyne a koordinátora ochrany detí pred násilím   

2. výchovná poradkyňa a koordinátor spolupracujú s triednymi učiteľmi pri všetkých  

akciách zameraných na prevenciu diskriminácie a násilia. Raz ročne v spolupráci s 

triednymi učiteľmi dotazníkovou formou zisťuje medzi žiakmi prejavy 

diskriminácie a šikanovania,  

3. triedni učitelia majú vo svojich plánoch triednických hodín zahrnutú problematiku 

diskriminácie, šikanovania a boja proti násiliu,  

4. škola spolupracuje aj s CPPPaP a v prípade zistenia výskytu diskriminácie 

postupuje podľa nasledovných krokov:  

a) pohovor s dotknutým žiakom – zabezpečí výchovná poradkyňa a koordinátor   

b) pohovor so žiakom prejavujúcim diskrimináciu (násilie) voči spolužiakovi 

zabezpečuje výchovná poradkyňa a koordinátor    

c) v prípade potreby kontaktuje škola CPPPaP .... , v spolupráci s ktorou 

zabezpečuje stretnutia so psychológom.   

  

Šikanovanie  

Znaky šikanovania  

• úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu 

druhému,  
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• agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,  

• opakované útoky,  

• nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.  

  

Prejavy šikanovania  

Fyzické – priame, aktívne – bitky, škrabance, kopance, úder, kopanie a pod., niekoho 

pošlem aby ho zbil, nepriame, pasívny – fyzické bránenie, aby si sadol, vstal, odišiel niečo 

si zobral ... atď.  

Psychické – nepatria sem len verbálne útoky, ale aj rozširovanie nepravdivých informácii, 

ohováranie, klamstvá, rôzne symboly, kresby na zosmiešnenie, neslušné gestá a ignorácia.  

  

Kyberšikana a jej dôsledky  

1. ide o útoky realizované prostredníctvom on–line priestoru/aplikácii,  

2. kyberšikana prevažne začína ako nevinný žart, ktorý postupne začne meniť život 

medzi rovesníkmi i v domácom prostredí,  

3. ponižovanie, urážanie, vydieranie, zastrašovanie a obťažovanie sú typické prejavy 

psychickej šikany,  

4. obeť aj agresor bývajú deti, ktoré majú problém nadväzovať zdravé, rovnocenné 

rovesnícke vzťahy,  

5. agresori si svoj pocit menejcennosti  kompenzujú uplatňovaním moci voči slabším,  

6. agresormi môžu byť aj deti sebavedomé, avšak mohli vyrastať v rodinách s prísnymi 

emočne chladnými rodičmi, kedy sa deťom nedostávalo primeraného 

sebapotvrdenia, alebo z iných dôvodov nemajú rozvinutú empatiu,  

7. obeť býva často zraniteľný jedinec v sociálnom kontexte, teda sociálne menej 

zručný, s menej uspokojivými vzťahmi so sklonom k riskantnému správaniu on-line, 

off-line,  

8. útoky realizované on-line, najmä sociálnymi sieťami bývajú intenzívnejšie, nakoľko 

negatívna rovesnícka odozva sa deje pred veľkým publikom a obeť nevie, kto všetko 

bol jej svedkom,  

9. psychické dôsledky kyberšikanovania bývajú bolestivejšie a traumatizujúcejšie.   
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VII. Režim dňa   
   

1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy   

2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.   

    

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :     

1. hodina   8.00 hod. –  8.45 hod.    

2. hodina   8.55 hod. –  9.40 hod.    

3. hodina   9.50 hod. – 10.35 hod.    

4. hodina  10.55 hod. – 11.40 hod.    

5. hodina  11.50 hod. – 12.35 hod.    

6. hodina   12.45 hod. – 13.30 hod.    

7. hodina  14.00 hod. – 14.40 hod.    

8. hodina  14.50 hod. – 15.30 hod.    

9. hodina  15.40 hod. – 16.20 hod.    

 Činnosť v ŠKD :    

06.45 -  7.45 hod.      

11.40 - 17.00 hod.    

  

  

VIII. Opatrenia na posilnenie disciplíny  
  

Priestupky voči Školskému poriadku možno rozdeliť do troch skupín:   

• Menej závažné    

• Závažné    

• Veľmi závažné    

   

Za menej závažné považujeme priestupky:   

Zabúdanie pomôcok na vyučovanie, zabúdanie učebníc, neprezúvanie sa, neskoré príchody 

na ranné vyučovanie, alebo na vyučovacie hodiny popoludní, napovedanie pri odpovedi, 

odpisovanie, použitie mobilu, vyrušovanie na hodine, žuvanie žuvačky, zabúdanie úboru na 

hodiny TŠV, príp. pracovného plášťa na hodiny v laboratóriách či TECH., neodovzdanie 

vlastnej práce v stanovenom čase   
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Za závažné priestupky voči Školskému poriadku považujeme:    

neopatrné zaobchádzanie s vnútorným zariadením školy, s učebnicami a pomôckami, 

nedodržiavanie čistoty v triede, neuposlúchnutie učiteľa, neslušné vystupovanie voči 

učiteľovi /zosmiešňovanie, urážanie, vyhrážanie sa, drzé vystupovanie/, vulgárne 

vyjadrovanie, podvádzanie a klamanie učiteľa, opakované používanie mobilného telefónu 

alebo smart zariadenia  

   

Za veľmi závažné priestupky voči Školskému poriadku považujeme:   

Akékoľvek prejavy rasizmu, slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie voči 

spolužiakom, prejavy šikanovania, nosenie predmetov, ktoré ohrozujú zdravie spolužiakov, 

vydieranie, kradnutie, svojvoľné opustenie vyučovania či školskej akcie bez dovolenia 

vyučujúceho, znehodnocovanie školského areálu kresbami, odpadkami, poškodzovaním 

zelene, vonkajšieho zariadenia školy, rozbíjanie okien, prechovávanie, užívanie, 

predávanie, poskytovanie či propagácia návykových látok /alkohol, tabakové výrobky, 

organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy/ v priestoroch školy, na všetkých akciách 

poriadaných školou alebo v školskom areáli, rovnako príchod do školy alebo na akciu 

organizovanú školou pod vplyvom týchto látok, akýkoľvek hrubý útok na učiteľa /slovný, 

fyzický/  

   

 Opatrenia:   

   

1. Napomenutie triednym učiteľom žiak dostane za menšie porušenie školského 

poriadku.   

   

2. Pokarhanie triednym učiteľom žiak dostane za:   

a) opakované menšie porušenie ŠP (vyrušovanie na hodinách, neprezúvanie sa,  

neporiadok v lavici, neplnenie si týždenníckych povinností, “nevhodný“ odev, 

prinášanie vecí, ktoré rušia vyučovanie, zdržiavanie sa na chodbách po zvonení)   

b) jednorazové väčšie porušenie ŠP (neslušné správanie, verbálny útok, výsmech zo 

spolužiaka, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, nerešpektovanie 

nariadenia zamestnanca školy, fajčenie na školských akciách ...)  
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c) za neospravedlnenú neprítomnosť na 1-4 vyučovacích hodinách   

   

3. Pokarhanie riaditeľom školy žiak dostane za:   

a) každé ďalšie porušenie ŠP, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok   

b) za vážne porušenie ŠP (klamstvo, vulgárne a neslušné vyjadrovanie voči 

zamestnancom  školy, fyzický útok na spolužiaka, alkohol na školských akciách, 

poškodzovanie majetku školy...)   

c) neneospravedlnenú neprítomnosť na 5- 13 vyučovacích hodinách   

   

4. Žiakovi bude znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé "2":     

a) ak sústavne narúša vyučovací proces - poznámkami na hodine, zabávaním  

spolužiakov, ak vedome podviedol vyučujúceho   

b) za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy  

c) ak sa opakovane drzo správal voči vyučujúcim  

d) ak fajčil v priestoroch školy alebo pri akciách poriadených školou  

e) neospravedlnenú neprítomnosť na 14 - 25 vyuč. hodinách   

   

5. Žiakovi bude znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé "3“:    

a) ak svojím správaním vzbudzuje pohoršenie na verejnosti - napr. opitý na verejnosti,    

striekanie nápisov - alebo iným spôsobom poškodzuje dobré meno školy   

b) ak je na ňom viditeľné požitie alkohol. nápojov alebo iných omamných látok  

c) za vážne ublíženie na zdraví   

d) zavandalizmus a vedomé poškodzovanie školského zariadenia, učebných pomôcok, 

inventára školy atď.   

e) za krádež peňazí a odcudzenie predmetov   

f) za šikanovanie spolužiakov a iných žiakov   

g) za vulgárne vyjadrovanie počas vyučovania   

h) pri zvýšenom počte opakovaných závažných a veľmi závažných priestupkov   

i) za neospravedlnenú účasť na 26 - 39 vyuč. hodinách   

   

6. Znížená známka zo správania na stupeň neuspokojivé „ 4“:    
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a) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky  podľa uváženia 

pedagogickej rady   

b) neospravedlnenú účasť na 40 a viac vyuč. hodinách     

  

  

IX. Osobitné bezpečnostné opatrenia  

  

Osobitné opatrenia v učebni techniky – v dielni  

• do dielne smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho,  

• žiak je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore,  

• každý žiak má určené svoje pracovné miesto, ktoré bez dovolenia vyučujúceho 

nemôže meniť,  

• do skladu a kabinetu vstupuje žiak iba so súhlasom učiteľa,  

• každý žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho 

pracovisko,  

• vyučujúci THD je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými 

požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (kladivá, sekáče, maticové 

kľúče, skrutkovače, kliešte, pilníky, ručné píly...),  

• a začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, 

nástroje  a náradie, zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu,  

• je zakázané pracovať s poškodeným náradím,   

• na svojom pracovisku udržuje čistotu a poriadok,  

• počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi  a 

nariadeniami,  

• pri praktickej - manuálnej činnosti každý žiak intenzívne pracuje, neruší ostatných 

spolužiakov a usiluje sa čo najhospodárnejšie využívať svoj pracovný čas,  

• žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, 

ktoré im boli určené,  

• pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy,  

• rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a 

materiálom:  
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• ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby žiak 

nezranil seba ani spolužiaka,  

• kde je to možné treba používať ochranné pracovné pomôcky, rukavice,  

• pri práci s farbami, lakmi, moridlami a lepidlami pracuje žiak pri otvorenom okne  

a po práci je povinný si dôkladne umyť ruky.  

• pridelený materiál je žiak povinný využívať hospodárne, neplytvať ním,  

• každý žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým 

zariadením,  

• špeciálne nástroje a náradie vydáva po predchádzajúcom upozornení na bezpečnosť 

práce s ním vyučujúci,  

• úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov a náradia je povinný 

nahradiť ten, kto škodu zapríčinil,  

• každý žiak je povinný nahlásiť každý úraz a drobné poranenie vyučujúcemu, ktorý 

je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie - prvú pomoc a zariadiť ďalšie 

opatrenia,  

• na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť, skontrolovať a uložiť náradie - 

ďalej je povinný očistiť svoje pracovisko,  

• určená služba je povinná urobiť poriadok v odbornej učebni,  

• vyučujúci po prekontrolovaní pracoviska odvedie žiakov z učební do tried, resp. do 

šatní.  

Osobitné opatrenia pri práci na školskom pozemku  

• žiaci prichádzajú na školský pozemok v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú jeho 

pokyny   o bezpečnosti pri práci,  

• žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie, 

obutú pevnú obuv,  

• pri práci s ostrejšími predmetmi používajú kožené rukavice,  

• žiaci môžu zdvíhať bremená do max. hmotnosti 10 kg,  

• pracovné nástroje sú povinní nosiť ostrou hranou nadol,  

• na školskom pozemku počas práce nejedia a nepijú nápoje,  

• pri práci sú povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov,  

• v prípade poranenia sú túto skutočnosť povinní ihneď ohlásiť vyučujúcemu,  

• po práci si umývajú ruky,  

• hlavný uzáver vody na školskom pozemku kontroluje vyučujúci,  
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• za stav náradia zodpovedá vyučujúci,  

• sklad náradia uzatvára vyučujúci a skontroluje stav náradia, ktoré musí byť očistené 

a bezpečne uložené,  

• žiaci zo školského pozemku zásadne odchádzajú pod vedením vyučujúceho.  

Osobitné bezpečnostné opatrenia v učebni školská kuchynka  

• elektrické spotrebiče (sporák, žehličku, šijací stroj, vysávač, mixér) zapína a vypína 

vyučujúca,  

• znečistenú dlážku je žiak povinný okamžite po znečistení utrieť, dôkladne vysušiť,  

• ostrými predmetmi (nôž, vidlička, nožnice, ihly..) sú žiaci povinní zaobchádzať s 

maximálnou opatrnosťou,  

• horúce hrnce a panvice je povolené brať do rúk len s ochranou (chňapky),  

• poškodené nádoby sa musia vyradiť z prevádzky,  

• náradie používané v kuchynke musí byť ostré, s pevnými, nepoškodenými 

rukoväťami, musí sa ukladať na bezpečné miesto,  

• je zakázané pracovať s nožmi proti sebe,  

• na čistenie nádob sa nesmú používať pomôcky s kovovými drôtikmi,  

• rezné predmety sa musia umývať samostatne a jednotlivo,   

• ak sa sklené nádoby pri umývaní rozbijú, umývací kúpeľ sa musí ihneď vypustiť a 

črepina odstrániť,  

• žiaci musia byť preukázateľne oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu 

elektrických kuchynských strojov,  

• pri sporáku  sú najviac traja žiaci,  

• pri odchode z učebne je vyučujúca povinná prekontrolovať, či sú spotrebiče 

vypnuté.  

  

Osobitné opatrenia v učebni chémie  

• povinnosťou učiteľa je upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia a každý žiak je 

povinný obsah tohto laboratórneho poriadku poznať a dodržiavať ho,  

• každý žiak je povinný :  

• v učebni dodržiavať čistotu a poriadok,  

• zamestnávať sa pridelenou úlohou,  
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• používať pracovný odev na laboratórne práce (plášť) a iné osobné ochranné 

prostriedky.  

• svojvoľná a nezodpovedná manipulácia s vodou a elektrickým prúdom je zakázaná,  

• robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané, je prísne zakázané,  

• pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť 

svojich spolužiakov,  

odpadové kyseliny je nutné najskôr zriediť tak, že ich opatrne lejeme do väčšieho 

objemu vody a len potom ich vylievame do výlevky,  

• horúce roztoky sa najprv schladia alebo sa zriedia studenou vodou,  

• v prípade požiaru sa na hasenie zásadne používa piesok alebo hasiaci prístroj,  

• každý úraz, najmä poranenie očí, treba hlásiť vyučujúcemu,  

• pri strieknutí žieraviny do oka, treba na vymytie použiť prúd čistej vody a postihnutého 

ihneď odviezť k lekárovi,  

• po ukončení práce treba uzavrieť vodu a vypnúť elektrický prúd,  

• pred ukončením laboratórneho cvičenia žiaci sú povinní nahlásiť vyučujúcemu zistené 

nedostatky.  

• vstup do učebne chémie, kabinetu chémie majú žiaci len v sprievode vyučujúceho. 

Osobitné opatrenia v učebni fyziky  

• žiaci prichádzajú do učebne spolu s vyučujúcim,  

• celý školský rok sedí žiak za prideleným laboratórnym stolom, je zodpovedný za 

poriadok na ňom i za poriadok vo svojom okolí,  

• zistené nedostatky, poškodenie stola a ostatného inventára hlásia žiaci učiteľovi na 

začiatku vyučovacej hodiny,  

• žiaci majú na svojom stole zakázané:  

• uvoľňovať skrutky na elektrický prúd  

• znečisťovať a znehodnocovať stôl so zásuvkami  

• nešetrne zaobchádzať s izolovaným elektrickým káblom  

• vyberať bezpečnostný kryt so zásuvky elektrického prúdu  

• frontálne pokusy a laboratórne úlohy vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa,  

• do kabinetu fyziky môže žiak vstúpiť len v sprievode učiteľa,  

• s prístrojmi v rozvodnej sieti elektrického prúdu pracuje len učiteľ,  
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• po skončení hodiny žiaci sú povinní zodvihnúť stoličky na stôl a spoločne pod vedením 

učiteľa odísť z učebne,  

• po skončení hodiny učiteľ je povinný vypnúť elektrický prúd, uzatvoriť prístroje 

rozvodnej siete, pomôcky odniesť do kabinetu, kabinet i učebňu uzamknúť. Osobitné 

opatrenia na hodinách telesnej výchovy  

• žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o 

ktorých boli informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy, čo potvrdili podpisom,  

úraz, ktorý sa stal žiakovi počas hodiny, je žiak povinný nahlásiť učiteľovi, ktorý úraz 

ošetrí a zabezpečí ďalšie opatrenia,  

• žiaci prichádzajú do priestorov spodnej prechodovej chodby 3 min. pred zvonením,  

• vstup žiakov do telocvične a z telocvične je výlučne so sprievodom učiteľa,  

• žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore,  

• ak si žiak bezdôvodne nedonesie cvičebný úbor, vyučujúci mu do klasifikačného hárku 

zapíše poznámku: „ Žiak si nedoniesol cvičebný úbor na hodinu TSV,  

• žiaci prichádzajú do priestorov šatní v skupine 5 minút pred začiatkom hodiny TSV,  

• triednu knihu prináša- odnáša týždenník, resp. iná poverená osoba,  

• do priestoru telocvične vstupujú len v sprievode učiteľa,  

• na telesnú výchovu musia byť prezlečení a prezutí do športového oblečenia a obuvi,  

• hodinky, šperky, peniaze alebo cenné predmety na TSV nepatria – odlož si ich v 

kabinete  

• je prísny zákaz v telovýchovných priestoroch jesť, piť, fajčiť a požívať alkohol alebo 

iné omamné látky a taktiež žuvačku!!!,  

• ak je žiak necvičiaci zo zdravotných dôvodov, predloží učiteľovi o tom potvrdenie pred 

začiatkom hodiny od rodiča max 3 krát za polrok,  

• ak je žiak necvičiaci, je povinný sa prezuť aj prezliecť a byť prítomný na 

vyučovaní, učiteľ mu určí zamestnanie - pomocné merania, zapisovania výkonov, 

príprava náčinia a iné pomocné činnosti,  

• žiak vykonáva len takú športovú činnosť, ktorú mu určí učiteľ, dbá, aby  dodržiaval 

pokyny na bezpečné prevádzanie činností,  

• pri kolektívnych športoch má obzvlášť na zreteli bezpečnosť všetkých účastníkov,  

• pri cvičení používa len také športové náradie, náčinie, ktoré  určí učiteľ,  
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• bez vedomia a priameho pokynu učiteľa sa nesmie zdržiavať v náraďovni,  

• po skončení cvičenia žiaci spoločne uložia športové náradie,  

• opustiť cvičebný priestor je možné len so súhlasom vyučujúceho,  

• z telocvične žiaci odchádzajú spoločne do šatní, po prezlečení čakajú na ďalšie pokyny 

vyučujúceho, nepoškodzujú pritom akékoľvek zariadenie šatní,  

• v priestoroch šatní a spŕch sú žiaci povinní pohybovať sa krokom, aby nedošlo k 

pošmyknutiu a následnému zraneniu,  

• v priestoroch telocvične je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom,  

žiaci odchádzajú z priestorov šatní spoločne na pokyn vyučujúceho,  

• ak je žiak na základe rozhodnutia riaditeľky školy oslobodený z vyučovania predmetu, 

je počas vyučovania prítomný na hodinách telesnej výchovy; ak je vyučovací predmet 

zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom 

zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania.  

Osobitné opatrenia v učebni informatiky   

 Okrem povinností uvedených vo školskom poriadku, sú žiaci informatiky (počítačová 

miestnosť) ďalej povinní:  

• prísť na vyučovanie v primeranom oblečení, ktoré by neprekážalo vo vyučovaní,  

• do učebne smie žiak vstupovať iba v prezuvkách a v sprievode vyučujúceho,  

• v učebni je zakázané jesť a piť,  

• vyučujúci určí každému žiakovi jeho pracovné miesto – počítač,  

• žiak sa na svoje miesto dostaví bez utekania, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať,  

• v prípade, že je na jedno miesto viac žiakov, je žiak povinný sa časovo podeliť so svojimi 

spolužiakmi,  

• každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač a spôsobenú úmyselnú škodu na 

zariadení pridelenej výpočtovej techniky je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka,  

• žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným 

pohybom po učebni,  

• žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické 

zásuvky a nezasahujú do elektrického obvodu počítača,  

• je zakázané pracovať s poškodeným počítačom,  

• žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva,  

• žiaci bez vedomia vyučujúceho nezasahujú do systému počítača ani do jeho mechaniky,  
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• je zakázané bez súhlasu vyučujúceho používať súkromné nosiče na prehrávanie alebo 

nahrávanie súborov,  

• po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo 

počítačov, uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom. Školský 

poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou Základnej školy, Obchodná 7, Zohor 

dňa 31. 08. 2022. Je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky 

posúdi triedny učiteľ s vedením školy, prípadne s pedagogickou radou. S jeho 

obsahom sa oboznámia žiaci na prvej triednickej hodine a ich rodičia (zákonní 

zástupcovia) na prvom rodičovskom združení.   

   

Školský poriadok nadobúda účinnosť  1. septembra 2022   

Mgr. Štefanovičová Ľubica   

           riaditeľka školy   

   


