Vnútorný poriadok
školy
Povinnosti žiakov
Doplnený 18.9.2017 na pedagogickej rade
Základná škola, Tekovská 17, 935 26 Starý Tekov
1. 9. 2012

Čl. 1
Príchod žiakov do školy, pobyt žiakov v budove školy
1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie o 7.30 hod. Pred začatím hodiny si sadnú na
svoje miesto a pripravujú si pomôcky na vyučovanie. Na popoludňajšie
vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom
vyučovania (činnosti).
2. Budova školy sa ráno uzavrie o 8.00 hod.
3. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom.
4. Žiaci, ktorí prídu skôr ako je stanovený začiatok vyučovania zdržujú sa len vo
vyhradených priestoroch školy (vo vestibule alebo v ŠKD).
5. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv, vetrovku
a topánky si odloží do skrinky označenej menom žiaka a prezuje sa do
zdravotne nezávadných prezúvok. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo
hlavnej budovy školy. Športová obuv je na používanie prezúvok zakázaná.
6. Začiatok vyučovania je o 7.45 hod., vyučovacie hodiny sú 45 min., prestávky 10
min., sú po 1., 3., 4. hodine, 15 min. sú po 2. hodine a 5 min. po 5. hodine.
Popoludňajšie vyučovanie (7. vyuč. hodina) pre II. stupeň sa začína o 13.40 hod.
Na ročníkoch 1.-.4 je popoludňajšia prestávka po 4. hod. alebo po 5. vyuč.
hodine. Každú zmenu rieši riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
7. Desiata sa konzumuje počas prestávok. Konzumácia počas vyučovacích hodín
je zakázaná. Veľká prestávka slúži na aktívny pohyb a vyvetranie triedy. Žiaci
majú vyhradený priestor na školskom dvore (na ihrisku) počas priaznivého
počasia. Ak je nepriaznivé počasie, trávia čas počas prestávky v priestoroch
školy podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa. Za poriadok v triede
zodpovedajú určení týždenníci. Žiaci majú zakázané opúšťať budovu a areál
školy v čase určenom na pobyt v škole.
8. Odchod žiakov z poslednej vyučovacej hodiny do šatne, resp. ŠJ zabezpečuje
príslušný vyučujúci.
9. Stravovanie žiakov sa uskutočňuje podľa harmonogramu. V ŠJ sa žiaci zdržujú
len počas podávania stravy, zachovávajú ticho, správajú sa disciplinovane
a dodržiavajú hygienu. Po skončení obeda zvyšok jedla odnesú do príslušného
okienka na to určeného a za sebou nechajú čistý stôl.
10. Školská šatňa bude uzatvorená v čase od 8.00 – 11.20 hod.

Čl. 2
Správanie sa žiakov na vyučovaní
1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia dochvíľne, riadne
pripravený so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa
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rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez
prestávku. Ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená, alebo uložená vedľa
lavice z vnútornej strany.
2. Žiak má triednym učiteľom, alebo príslušným vyučujúcim presne určené
miesto, ktoré nesmie svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach
určuje žiakov miesto príslušný vyučujúci.
3. Po prvom zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva
príchod vyučujúceho.
4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede
spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa
zdvihnutím ruky.
6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní
sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti.
Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. Toto
kontrolujú dozor konajúci učitelia.
7. Žiak môže opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto len so súhlasom
vyučujúceho a triedneho učiteľa.
8. Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.
9. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou
technikou umiestenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
10. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a odpadky.
11. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovanie nepotrebuje. Ak vyučujúci
takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Cenné veci vrátane
mobilov a väčšej sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Za
ich odcudzenie škola nezodpovedá.
12. Ak žiak zistí stratu veci, a bol poistený, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého
hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie zápisu o strate s príslušným
zástupcom riaditeľa školy, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
13. Žiaci počas vyučovania majú zakázané mať zapnuté mobilné telefóny a iné
zvukové zariadenia (napr. MP3, MP4, I-phone apod.) vrátane prestávok. Po
príchode do školy si žiak mobilný telefón resp. zvukové zariadenie vypne
a zapne ho až po skončení vyučovania, keď opustí budovu školy a ide domov.
V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ telefón zoberie a vráti rodičom,
ktorých upozorní na porušenie zákazu ich dieťaťom.
14. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci sa pozdravia postavením a sadnú si na
pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia postavením sa. Na
hodinách TV, VV, PV a pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.
15. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom
triedneho učiteľa.
16. V prípade, že trieda nemá vyučujúceho na vyučovacej hodine, povinnosťou
týždenníkov je to hlásiť zástupcovi riaditeľa do 5 min.
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Čl. 3
Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební
1. Cez prestávky po druhej vyučovacej hodine žiaci desiatujú, predtým si umyjú
ruky. Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v učebni.
2. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať
odpadky v budove školy ako aj v školskom areáli.
3. Presun žiakov z učebne do učebne, do telocvične a do ŠJ zabezpečuje príslušný
vyučujúci.
4. Pri podujatiach akéhokoľvek druhu sa žiaci vracajú pod dozorom príslušného
vyučujúceho do miesta školy, v odôvodnených prípadoch so súhlasom rodičov
na určenom mieste rozchodu, ktorý určí príslušný pedagóg.

Čl. 4
Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží veci do aktovky,
očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na
lavicu.
2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia učebňu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod
vedením učiteľa odídu do ŠJ a tí, ktorí sa nestravujú, domov. V šatni sa žiaci
preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.
3. Dochádzajúci žiaci zo spádových obcí, ktorým sa končí vyučovanie po 6.
vyučovacej hodine sa po naobedovaní zdržujú v čakacej miestnosti kde je
zabezpečený pedagogický dozor do odchodu autobusu.

Čl. 5
Dochádzka žiakov do školy
1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne
a dochvíľne.
2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť
v rodine a nepredvídané dopravné pomery.
3. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný, resp.
zákonný zástupca, oznámiť to triednemu učiteľovi.
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4. V určitých závažných dôvodoch môže zákonný zástupca žiaka požiadať
o uvoľnenie z vyučovania i na niekoľko dní. Jeden deň uvoľniť žiaka je
v kompetencii triedneho učiteľa. Na viac dní, po predložení žiadosti, môže
uvoľniť žiaka riaditeľ školy.
5. Ak žiak zostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť
triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín.
6. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný (resp. rodičia) ospravedlniť
hodnoverným dokladom.
7. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak potrestaný zníženou známkou zo
správania alebo podaním oznámenia o zanedbanej starostlivosti na rodičov.
8. Ak počet neospravedlnených hodín za hodnotiace obdobie dosiahne 1 hodinu
udeľuje sa napomenutie triednym učiteľom, ak 2-6 hodín udeľuje sa
pokarhanie triednym učiteľom, ak 7-15 hodín udeľuje sa pokarhanie
riaditeľom školy. Pri počte 16-30 hodín sa znižuje sa známka zo správania
o jeden stupeň, pri počte 31-60 hodín o dva stupne a pri počte nad 60 hodín o tri
stupne. Nad 15 neospravedlnených hodín sa posiela hlásenie na Odbor
sociálnych vecí a zriaďovateľovi – Obec Starý Tekov.

Čl. 6
Starostlivosť o školské zariadenie, potreby, o prostredie učební, chodieb a školského
dvora
1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.
Akékoľvek poškodenie z nedbalosti alebo úmyselné poškodenie, je žiak resp.
zákonný zástupca povinný v plnej miere uhradiť.
2. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak
v priebehu školského roka poškodí učebnicu viac ako 20%, musí rozdiel
uhradiť. Ak učebnicu stratí musí ju zaplatiť ako novú.
3. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice sa ponechávajú alebo
odovzdajú podľa dohody riaditeľov príslušných škôl.
4. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o:
- estetickú úpravu učebne
- sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného
inventára učebne.
5. Starostlivosť o kvetinovú výzdobu zabezpečia poverení žiaci.

Čl. 7
Starostlivosť o zovňajšok, hygienické požiadavky
1. Žiak chodí do školy čisto, hygienicky upravený, slušne oblečený, bez
výstredností v úprave vlasov a zovňajška.
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

1.a Za nevhodné obleč enie žiakov poč as vyuč ovania je považované
aj športové obleč enie ako teplákové súpravy, alebo jej č asti ,
basketbalové a futbalové dresy, alebo ich súč asti.
Má osobné hygienické potreby (uterák, mydlo alebo tekuté mydlo, pohár,
toaletný papier).
Určení zdravotníci triedy sa riadia pokynmi zdravotníčky na škole.
Žiaci sú povinní zúčastňovať sa predpísaných lekárskych prehliadok a očkovaní,
ktoré organizuje zdravotnícka služba.
Je prísny zákaz:
a) prechovávať, užívať, predávať i poskytovať návykové látky (alkohol, tabak,
organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (vrátane
surovín na ich výrobu),
b) propagovať alebo inak šíriť toxikomániu,
c) šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov, alebo ich vystavovať
inému druhu násilia,
d) propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie
a xenofóbie,
e) používať vulgarizmy alebo sa hrubo správať voči pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom školy.
V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky (drogy) v záujme
ochrany žiaka škola uplatňuje nasledovný postup:
a) okamžité upovedomenie rodičov,
b) zabezpečenie lekárskeho vyšetrovania,
c) konzultácie s PPP, prípadne s OÚ Odborom sociálnych vecí.
V prípade prejavu akéhokoľvek fyzického či psychického násilia či inej formy
šikanovania, alebo jeho zárodkov:
a) okamžite hlásiť príslušnému vyučujúcemu alebo riaditeľstvu školy osobne,
b) riaditeľ školy vedie písomný záznam o riešení konkrétnych prípadov
šikanovania,
c) Riaditeľstvo školy bude úzko spolupracovať s rodinou obete ako i s rodinou
agresora,
d) Riaditeľstvo školy bude úzko spolupracovať s Centrom výchovnej
a psychologickej prevencie, PPP.
O priestupkoch proti školskému poriadku vedie vyučujúci záznam
v klasifikačnom zázname. Podľa počtu záznamov sa udeľujú výchovné
opatrenia nasledovne:
1-2 záznamy – napomenutie triednym učiteľom
3-6 záznamov – pokarhanie triednym učiteľom
7-10 záznamov – pokarhanie riaditeľom školy
11-15 záznamov – znížená známka o 1 stupeň
16-20 záznamov – znížená známka o 2 stupne
viac ako 20 záznamov – znížená známka o 3 stupne

Podľa závažnosti priestupku posilniť nasledovné výchovné opatrenia:
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napomenutie triednym učiteľom s písomným záznamom do žiackej knižky,
pokarhanie riaditeľom školy – vydané písomné rozhodnutie o udelení
pokarhania,
- preloženie žiaka do inej školy.
V mimoriadne závažných prípadoch sa môžu použiť nasledovné opatrenia:
- odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do
miesta príslušného DC, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,
- oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálnoprávna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení
v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci,
v znení neskorších predpisov,
- oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo
k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol
spáchaný trestný čin alebo čin inak trestaný (u maloletých).
-

Čl. 8
Správanie sa žiakov mimo školy
1. Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania. Nepoškodzuje
verejný a súkromný majetok.
2. Žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol, drogy, fetovať, psychicky či fyzicky
ubližovať a navštevovať veku neprimerané podujatia a zariadenia.
3. Vo večerných hodinách sa môže zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov.

Čl. 9
Stravovanie v školskej jedálni
1. Žiaci sú povinní zaplatiť stravné lístky do prvého dňa nasledujúceho mesiaca.
2. Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňujú: dozor, učitelia a vedúca ŠJ.
3. V prípade nevhodného správania sa žiaka v ŠJ môže byť tento zo školského
stravovania vylúčený.

Čl. 10
Žiacka samospráva
1. Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu
na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa.
Predseda zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správania spolužiakov
a starostlivosť o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi
a ostatným vyučujúcim. Povinnosť ďalších členov určuje triedny učiteľ. Žiacka
samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
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2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok. Sú dvaja a ich mená zapíše do
triednej knihy. Ich povinnosti sú tieto:
- pred vyučovaním utrú tabuľu, pripravia kriedu a ostatné pomôcky,
- na každej hodine hlásia neprítomných,
- dbajú, aby na každej hodine bola triedna kniha a v nej zapísané učivo,
- po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zavrú obloky
a prekontrolujú uzáver vody,
- hlásia vedeniu školy neprítomnosť vyučujúceho na hodine.

Čl. 11
Výchovné opatrenia
1. Udeľujú sa podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov
ZŠ, ktoré boli schválené MŠ SR 25.5.1994 pod číslom 2489/1994 – 211
a nadväzujúce vnútorné výchovné opatrenia školy.
2. Za závažné porušenie vnútorného poriadku školy sa považuje:
a) Vyjadrovanie sympatií k rôznym skupinám a hnutiam propagujúcich
rasizmus, antisemitizmus, anarchizmus, fašizmus a iné protispoločenské
hnutia.
Nosenie účesov, oblečenia a symbolov, ktorými sa žiaci hlásia k niektorej
extrémistickej skupine.
Propagovanie myšlienky rasovej intolerancie a fašizmu v školskom
prostredí aj na verejnosti akýmkoľvek spôsobom (symbolom, nápismi na
laviciach, odeve, slovne...). Trestným činom sú akékoľvek verejné prejavy
sympatie k fašizmu alebo hnutiu hlásajúcemu podobné myšlienky (§ 261
Trestného zákona – propagácia hnutí smerujúcich k potláčaniu práv
a slobôd občanov).
b) Nosiť do školy, školského zariadenia alebo na činnosti organizovaných
školou veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie, spôsobiť úraz (nože, zbrane,
výbušniny, lieky, chemikálie, zábavnú pyrotechniku, zápalky, zapaľovače,
tabakové výrobky, omamné látky, sklenené nádoby) a iné život a zdravie
ohrozujúce
predmety.
V priestoroch
školy,
školského
areálu
nekomunikovať a neprijímať žiadne ponuky od neznámych osôb.
c) Neprimerané oblečenie a nevhodné upravený zovňajšok. Nie je dovolené
farbiť si vlasy a nechty, nápadná úprava vlasov, líčenie očí, pier, make up.
Nosiť vyzývavé, extrémne a rušivo pôsobiace súčasti a doplnky odevu
(napr. reťaze a pod.).
d) Vytvárať si zvukový a obrázkový záznam (videozáznam) a fotografie
spolužiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu.
e) Naháňať sa a biť so spolužiakmi, behať po chodbách, schodoch, spúšťať sa
a nakláňať nad zábradlím, sadať na parapetné dosky počas prestávok. Čas
prestávok využívať na oddych, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu resp.
na presun. Žiaci sú cez malé prestávky v triedach a v prípade zlého počasia
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sa počas veľkej prestávky združujú na chodbách, za pekného počasia (na
pokyn dozor konajúceho učiteľa) na školskom dvore, správajú sa tak, aby
nespôsobili úraz a nezapríčinili poškodenie zdravia svojím spolužiakom
a ostatným osobám v priestoroch školy alebo na školskom dvore.
f) Svojvoľný odchod zo školy alebo školského zariadenia (ŠKD) a svojvoľné
opustenie školy a areálu školy počas prestávok.
g) Nevhodné vystupovanie a neslušné správanie voči pedagogickým
a nepedagogickým pracovníkom školy.
h) Neslušné správanie v hromadných dopravných prostriedkoch. Žiaci, ktoré
dochádzajú do školy dopravnými prostriedkami sa v autobuse správajú
slušne, uvoľnia miesto starším a chorým občanom.
i) Znečisťovanie stien (interiéru a exteriéru) a ostatných priestorov školy.
Úmyselné poškodenie a ničenie sociálnych zariadení. Zakazuje sa
popisovať a kresliť na steny a kabínky sociálneho zariadenia a zdržovať sa
dlhšie ako je nevyhnutné na WC jednotlivo alebo v skupinkách alebo tam
vchádzať s jedlom.
j) Prenášanie nevhodných súborov cez sieť počítačov (stránky propagujúce
sex, drogy, fašizmus, násilie...).
Za závažné porušenie môže riaditeľ školy udeliť zníženú známku zo správania
o jeden, alebo o dva stupne podľa závažnosti priestupku aj bez
predchádzajúcich výchovných opatrení.
Čl. 12
Práva žiakov
V rámci pedagogického pôsobenia na žiakov je povinnosťou každého
pracovníka dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Dohovoroch
o právach dieťaťa.
- žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva,
- žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu
odpoveď,
- žiak má právo na omyl,
- žiak má právo určiť si spôsob prípravy na skúšanie,
- žiak má právo na najobjektívnejšie hodnotenie,
- žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa
a spolužiakov,
- žiak má právo v primeranom čase a priestore, primeraným spôsobom
vyjadriť svoj názor na čokoľvek,
- žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa,
spolužiakov,
- žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok,
- žiak má právo voliť si náplň prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá
bezpečnosti a neruší ostatných.
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Čl. 13
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku – časť „Povinnosti žiakov“ schvaľuje
riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy.
2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s Vnútorným poriadkom školy –
„Povinnosti žiakov“ žiakov triedy ako aj ich rodičov.
3. Vnútorný poriadok školy – časť „Povinnosti žiakov“ nadobúda účinnosť
1.9.2009 a tým sa rušia ustanovenia doterajšieho Vnútorného poriadku školy –
časť „Povinnosti žiakov“.

V Starom Tekove, 1.9.2012

Mgr. Petr Mészároš
riaditeľ školy
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