Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4,
931 01 Šamorín

Vnútorný poriadok školy

Vnútorný poriadok školy bol schválený na pedagogickej rade dňa 30.08.2019.
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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 a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na
verejnosti, predkladáme ti školský poriadok.
Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby Tvoje vystúpenie v škole i mimo
nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby si chránil zdravie svoje
i svojich spolužiakov a aby si sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia Tebe i Tvojim
spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej
dochádzky.
Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré
sa dotýkajú života v škole:

Máš právo chodiť do školy.
Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola ťa musí naučiť úcte k ľudským
právam a základným slobodám.

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.
Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo ti v tom
brániť, ale aj ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

Máš právo na individuálny prístup rešpektujúci tvoje schopnosti
a možnosti, nadanie a zdravotný stav.
Máš právo na bezplatné zapožičanie učebníc.
Máš právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených
z výchovou a vzdelaním.
Máš právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných
predmetov.
Máš právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky
vyhovujúcom prostredí.
Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.
Končí tam, kde sa začína sloboda iných.
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Vnútorný poriadok školy obsahuje tieto kapitoly :
Úvod
I.
Práva a povinnosti zákonných zástupcov
II.
Príchod žiakov do školy
III.
Správanie žiakov počas vyučovania
IV.
Správanie žiakov cez prestávku
V.
Odchod žiakov zo školy
VI.
Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
VII. Dochádzka žiakov do školy
VIII. Výchovné opatrenia
IX.
Starostlivosť o zovňajšok
X.
Povinnosti týždenníkov
XI.
Povinnosti žiakov v ŠJ
XII. Dochádzka žiakov do ŠKD
XIII. Povinnosti žiakov mimo školy
XIV. Lekárske zubné prehliadky – 3. - 9. ročník
Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zákonných zástupcov

I.

Zákonný zástupca žiaka má právo:
a) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia
a školským poriadkom
b) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
c) na poskytnutie poradenských služieb
d) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
e) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov
školskej samosprávy
f) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy
Zákonný zástupca žiaka je povinný:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole
dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom
rešpektovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa
informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch
nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil
oznámiť škole bez zbytočného odkladu neprítomnosť dieťaťa
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
rešpektovať zákaz vstupu do šatní a fotografovanie v priestoroch školy
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II.

Príchod žiakov do školy

1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom
vyučovania musíš už byť v triede.
2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a prezuj sa
do papúč, v odôvodnených prípadoch do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorá nezanecháva
na podlahe čierne stopy.
3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne vo vestibule
školy na vyučujúceho.
4. Ak sa prihlásiš na záujmovú činnosť (krúžok), si povinný ho navštevovať počas celého
školského roka.
5. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu
školy.
6. Keď prídeš do školy v čase od 7.00 až 7.40 hod. zdržiavaj sa v šatni pod dozorom
p. školníka.

III.

Správanie žiaka počas vyučovania

1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov
a zovňajšku. Na cvičenie TV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný
úbor a športová obuv so svetlou podrážkou), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní
a obedovať v školskej jedálni.
2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich
pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú
vzorom v správaní mladším žiakom.
3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš.
Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy.
Na hodinách TEV, VYV, INF a pri písomných prácach nevstávaš.
4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci
učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť
spolužiakov.
6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
7. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
8. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne
podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné )
môžeš dostať dve sady učebníc.
9. Ak máš mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenie, na vyučovaní ho musíš
vypnúť.
10. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov,
prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšiu sumu
peňazí, osobitne cenné predmety a elektronické zariadenia. Pri ich odcudzení škola
nenesie právnu zodpovednosť. Predmety nepotrebné na vyučovanie ti môže učiteľ
odobrať a vráti ich len rodičom.
11. Nenos do školy energetické nápoje.
12. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému
vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine
TV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho
lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov ti platí len na jednu vyučovaciu
hodinu.
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13. Pred hodinou TV sa v šatni TV prezleč do cvičebného úboru.
Do telocvične ja zakázané nosiť jedlo a pitie.
Odovzdaj vyučujúcemu TV do úschovy väčšiu sumu peňazí, ktoré máš u seba. Učiteľ TV
nezodpovedá za tvoj mobil a cenné predmety (hodinky, retiazky).
14. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Každý deň si na konci vyučovania uprac
vo svojej lavici. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský
majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, tvoji rodičia sú
povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne.
Šetri elektrickou energiou a vodou.
15. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané. Nenechávaj si ich v lavici, ani v skrini.
16. Ak prejdeš počas školského roka z našej školy na druhú, pred odchodom odovzdáš
učebnice.
17. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn.
Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere.
18. Buď úprimný, keď sa ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo
urobil.
19. Na hodiny predmetov Technika a Svet práce si dones vhodné oblečenie (plášť, monterky)
a dodržuj hygienické návyky..
20. Si povinný dodržiavať prevádzkový poriadok v odborných učebniach (informatika,
chémia, telocvičňa, posiľňovňa, dielne a cvičná kuchynka), nedodržanie ktoréhokoľvek
bodu sa bude považovať za porušenie školského poriadku.
21. Počas vyučovania máš zakázané bez pedagogického dozoru používať kolotoče
a preliezačky. Porušenie tohto zákazu sa bude považovať za hrubé porušenie školského
poriadku.

IV. Správanie žiakov cez prestávku
1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi
druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Nedesiatuj na chodbe. Na zakúpenie desiaty
slúži bufet, ktorý bude otvorený až po 2. vyučovacej hodine.
2. Po zazvonení na hodinu sa nezdržuj na chodbách, ale čakaj v učebni na príchod
vyučujúceho. Nevzťahuje sa to na Teba, ak máš hodiny v inej učebni.
3. Počas prestávok máš zakázané otvárať okná dokorán a vykláňať sa z nich.
4. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových
mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.
5. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky
"Hovorme spolu, nebime sa.“
6. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
7. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry. Neumlčuj a neponižuj nikoho,
uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
8. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody
budú musieť nahradiť tvoji rodičia.
9. 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.
10. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 9 v škole,
prípadne porušuje bod č. 9 v areáli školy, je tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť
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ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším
škodám na zdraví spolužiakov.
11. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky
potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
12. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa.
13. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné
pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.

V. Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty,
vylož stoličku na stôl.
2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie
svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.
3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho sa presunieš do šatne, kde sa
prezlečieš a disciplinovane opustíš budovu.
4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú
triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania
v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede
zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
5. Ak nemáš žiadne aktivity po vyučovaní, zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj
dopravné predpisy a disciplínu.
6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes
do kancelárie školy.
7. Opustiť budovu počas vyučovania môžeš len na písomné požiadanie od rodiča
(prostredníctvom slovníčka alebo elektronickej žiackej knižky). Pri odchode zo školy
odovzdáš službe na vrátnici priepustku podpísanú triednym učiteľom.
8. Počas školských akcií (výlety, exkurzie....) nebudeš mať umožnené vystúpiť z autobusu
mimo školy, ak vopred neprinesieš písomnú žiadosť od rodiča.
9. Upozornenie: používať kolotoče a preliezačky po vyučovaní môžeš len na vlastnú
zodpovednosť. Škola nezodpovedá za prípadné úrazy vzniknuté používaním týchto
zariadení.
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VI. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
1. Si povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou
chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení
na začiatku školského roka triednym učiteľom.
Si povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať
usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informuj vyučujúceho, dozor
konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu.
4. Pri úraze alebo nevoľnosti Ti škola zabezpečí lekársku pomoc. O úraze alebo
onemocnení škola informuje Tvojich rodičov. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho
zistí, do zošita úrazov. Ak vymeškáš kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa
Záznam o úraze.
5. Za Tvoju bezpečnosť v škole a na školských akciách zodpovedá vyučujúci v triede
alebo dozor konajúci učitelia. Na škole sú zriadené dozory:
- dozory cez prestávky na chodbách,
- dozor v šatniach po skončení vyučovania,
- dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov
6. V súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu
šikanovania žiakov škola jasne vymedzí opatrenia na predchádzanie a riešenie
šikanovania.
Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si princíp: „Sme škola, kde sa
šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách“.

VII. Dochádzka žiakov do školy
1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas, najneskôr o 7.45 hod.
2. Prosíme rodičov žiakov 1. stupňa, ktorí dovedú svoje deti na vyučovanie až po 8.00 hod.,
aby ich odovzdali v hlavnej budove školy pani vrátničke, ktorá ich dovedie do triedy.
3. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť
do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia
od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje
príslušný učiteľ, z jedného a dvoch vyučovacích dní triedny učiteľ, z viac ako z dvoch dní
riaditeľ školy na základe žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu
a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.
4. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod
tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi (do 24 hodín).
5. Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť (najviac 5x za polrok)
prostredníctvom slovníčka alebo elektronickej žiackej knižky (eŽK). Slovníček Ti
bude slúžiť na ospravedlnenky od lekára, na oznamy o prijatých platbách.
Nezabudni si doňho nalepiť fotokópiu poisteneckej karty. Ak triedny učiteľ dôvody
nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní. Ak nepredložíš
ospravedlnenie do 3 dní po nástupe do školy, považuje sa tvoja neprítomnosť za
neospravedlnenú.
6. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na
vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú
žiadosť rodičov (prostredníctvom slovníčka alebo eŽK).
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7. Za neospravedlnené hodiny môžeš mať navrhnuté výchovné opatrenie príslušného stupňa,
škola môže oznámiť tvojich rodičov na ÚPSVaR pre zanedbávanie školskej dochádzky.
Za 1-3 neospravedlnených hodín za polrok dostaneš pokarhanie triednym učiteľom.
Za 4-6 neospravedlnených hodín za polrok dostaneš pokarhanie riaditeľkou školy.
Za 7-12 neospravedlnených hodín za polrok dostaneš zníženú známku zo správania stupeň
2 (uspokojivé).
Za 13-19 neospravedlnených hodín za polrok dostaneš zníženú známku zo správania
stupeň 3 (menej uspokojivé).
Za 20 a viac neospravedlnených hodín za polrok dostaneš zníženú známku zo správania
stupeň 4 (neuspokojivé).

VIII. Výchovné opatrenia
Za porušenie školského poriadku môžeš mať navrhnuté výchovné opatrenie alebo zníženú
známku zo správania nasledovne:
- za požitie alebo šírenie omamných látok (cigarety, alkohol, drogy) počas
vyučovania, počas školou organizovaných podujatí resp. v areáli školy – výchovné
opatrenie príslušného stupňa
- za nenosenie úboru na TV – výchovné opatrenie príslušného stupňa
- za úmyselné ublíženie na zdraví, za šikanovanie – výchovné opatrenie príslušného
stupňa
- za falšovanie podpisu, známky, pečiatky – výchovné opatrenie príslušného stupňa
- za vulgarizmy voči vyučujúcim alebo zamestnancom školy – výchovné opatrenie
príslušného stupňa
- za úmyselné poškodenie školského majetku – výchovné opatrenia príslušného
stupňa
- prísny zákaz nosiť predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním a rozptyľujú
pozornosť, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie – pri prvom porušení učiteľ
vezme žiakovi tento predmet a odovzdá ho v kancelárii školy, rodič si ho musí prísť
osobne vyzdvihnúť, pri opakovanom priestupku – výchovné opatrenie príslušného
stupňa
- zákaz nosiť do školy energetické nápoje
- počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón, ani iné elektronické
zariadenie, ktoré nie je súčasťou vyučovacieho procesu. Použiť ho môže iba
v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa
alebo zástupcu. Mobilný telefón a iné elektronické zariadenie musí byť vypnuté
a uložené v taške. V prípade ich neodôvodneného použitia, budú žiakovi odobraté
a vrátené zákonnému zástupcovi
- ak máš trvale neuspokojivý prospech, zdravotné dôvody alebo výchovné problémy
môžeš byť na konci klasifikačného obdobia preradený zo športovej triedy do bežnej
triedy
- ak máš trvale neuspokojivý prospech alebo výchovné problémy, môžeš byť na konci
klasifikačného obdobia preradený z jazykovej triedy do bežnej triedy.
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IX. Starostlivosť o zovňajšok
1. Do školy prichádzaj čistý, upravený a vhodne oblečený.
2. Zo zdravotných a estetických dôvodov ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky.
Výstredné oblečenie, nevhodné nápisy, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých
šperkov je neprípustné.
3. Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier ) a používaj ho.
4. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni (tričko, tepláky,
športová obuv). Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré máš počas vyučovania.

X.

Povinnosti týždenníkov

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok a sú zapísaní v "Triednej knihe ".
Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Počas prestávok dbajú o to,
aby bola čistá tabuľa a pripravené učebné pomôcky. Na každej hodine hlásia
vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
2. Ak sa do triedy nedostaví vyučujúci do 5 minút po začiatku vyučovacej hodiny, hlásia
jeho neprítomnosť v zborovni, v kancelárii.
3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, skontrolujú vodovodné kohútiky, zhasnú
svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

XI. Povinnosti žiaka v školskej jedálni
1. Včas si predplatíš obedy do ŠJ (do 23-ho v predchádzajúcom mesiaci) a každý deň pri
obede použiješ bezkontaktný čip, ktorým obed príjmeš aj objednáš na nasledujúci deň.
2. Prvý stupeň obeduje od 11.30 hod. do 13.00 hod., druhý stupeň od 12.30 hod.
do 14.00 hod.
3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu.
4. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj.
5. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj riad pri okienku
a opusti ŠJ.

XII. Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD )
1. Do ŠKD si bol prijatý na základe zápisného lístka vyplneného tvojimi rodičmi
a po uhradení správneho poplatku.
Platí sa vopred prevodom na účet alebo šekom.
2. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
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3. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú
vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka
do šatne.
4. Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
5. Po príchode do budovy sa prezuj v šatni.
6. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí
rodič písomne oznámiť.
7. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
8. Ranná služba v ŠKD je od 06.00 hod. do 7.40 hod. v baraku č.2 (ŠKD), kedy v sprievode
vychovávateľky prejdeš do triedy.
9. Popoludňajšia činnosť je od 11.35 hod. do 17.00 hod., preto požiadaš rodičov, aby prišli
pre Teba najneskôr do 17.00 hod.
10. Prosíme Tvojich rodičov, aby Ťa z ŠKD vyzdvihli buď hneď po obede, alebo až po
15.00 hod., aby nebola rušená poobedňajšia výchovno-vzdelávacia činnosť ostatných
žiakov.
11. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku
v odseku VIII.
12. Z ŠKD môžeš byť vylúčený za nerešpektovanie pokynov vychovávateľky
a za ubližovanie a ohrozovanie zdravia ostatných spolužiakov. O Tvojom vylúčení
rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní s vedúcou vychovávateľkou.

XIII. Povinnosti žiakov mimo školy
1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť
našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom
a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto
v dopravných prostriedkoch.
4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj
dopravné predpisy.
5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach.

XIV. Lekárske zubné prehliadky – 3. - 9. ročník
1. Hromadné prehliadky žiakov zubnou lekárkou sa robia na základe plánu dohodnutého
vedením školy a zubnou lekárkou, najmenej 1x do roka.
2. Žiakov na hromadnú lekársku prehliadku odvádza a privádza službukonajúca osoba.
3. Ak navštevuješ iného zubného lekára, je Tvoj rodič povinný oznámiť to písomnou formou
buď školskej zubnej lekárke alebo triednemu učiteľovi do 27. septembra daného
školského roka. Taktiež odovzdaj lekárske potvrdenie o oslobodení od TEV
do 27. septembra.
4. Individuálne lekárske prehliadky si zabezpečuješ sám prostredníctvom Tvojho rodiča.
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Záverečné ustanovenia
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie
školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť :



za menšie priestupky napomenutý
za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným oznámením
rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania.

Rešpektovanie školského poriadku ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov
i spolužiakov a zaslúženú odmenu.
Súčasťou vnútorného poriadku školy sú prevádzkové poriadky odborných učební.
Tento vnútorný poriadok je platný od 01.09.2019.

Mgr. Magdaléna Vajasová
riaditeľka školy
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