
 

 

St
rá
n
k
a1

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2010 

 



 

 

St
rá
n
k
a2

 

 

    Školský poriadok ako súhrn noriem spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických 

a prevádzkových pracovníkov určuje vecné a časové dodržiavanie stanovených pravidiel 

dôležitých pre chod školy. Jeho úlohou je ovplyvňovať rozvoj výchovno-vzdelávacej práce, 

racionálnosť jednotlivých činností, podporovať a organizovať rytmus školy. Dôsledné plnenie 

všetkých zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka 

i pracovníka školy. 

     Riaditeľka školy dňom 29.9.2010 ruší VPŠ zo dňa 3.9.2007 a zároveň vydáva nový 

Školský poriadok v zmysle §153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

Súčasťou Školského poriadku školy sú: vnútorný poriadok školského klubu detí, počítačovej 

učebne I,II, telocvične, Metodický pokyn na klasifikáciu a hodnotenie žiakov. 

    

 

I. Základná organizácia vyučovacieho dňa 
 

1. Vyučovanie začína podľa rozvrhu hodín vypracovaného zástupcom riaditeľky školy 

a schválený riaditeľkou školy. 

2. Začiatok vyučovania je o 8,00 hod., začiatok poobedňajšieho vyučovania je o 14,00 

hod., poobedňajšia vyučovacia hodina trvá 40 min. 

3. Vyučovacia hodina trvá 45 min., začína a končí podľa zvonenia. 

4. Prestávky sú 10 min., veľká prestávka po 2. vyuč. hodine trvá 15 min., prestávka 

medzi 5. a 6. hod. 5 minút (dôvodom je autobusový spoj do Kuklova). 

5. Obedy v školskej jedálni sa pre žiakov ZŠ vydávajú v čase 11,45-13,45 hod. Učitelia 

prítomní na obede vykonávajú zároveň dozor nad žiakmi. 

6. V čase prítomnosti detí ŠKD vykonáva dozor v jedálni vedúca ŠKD, v prípade 

potreby je posilnený dozor vyučujúcimi 1. alebo 2. stupňa (v zmysle rozvrhu dozorov 

vyvesenom  v zborovni). 

 

II. Povinnosti a práva žiakov 
 

Povinnosti žiakov 
 

1. Príchod do školy 

 

a/ škola sa otvára 7,50 hod., žiaci prichádzajú na vyučovanie hlavným vchodom najmenej 10 

minút pre začiatkom hodiny, majú pripravené učebné pomôcky 

na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 5 min. pred ich začiatkom, 

počkajú vo vestibule na vyučujúceho, ktorý ich prevezme, odvedie do prísl. učebne, resp. 

odvedie do telocvične 

 

b/ budova školy sa uzamkne o 8,00 hod. 

 

c/ ak vo výnimočných a opodstatnených prípadoch prídu žiaci skôr, ako je stanovené, môžu 

v prípade nepriaznivého počasia počkať vo vestibule (pod dohľadom upratovačky) 

 

d/ po príchode do školy je žiak povinný sa preobuť do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú má 

uloženú v šatni (nie obuv, v ktorej cvičí) 

 

e/ ak majú žiaci prvú hodinu telesnú výchovu, čakajú na vyučujúceho v šatni a spoločne s ním 

odchádzajú do telocvične 
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f/ z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené zdržiavať sa v areáli školy v čase mimo 

vyučovania a mimo akcií organizovaných školou 

 

2. Správanie žiakov na vyučovaní a mimo školy 

 

a/ žiak je povinný správať sa slušne, dbať na pokyny vyučujúcich a ostatných zamestnancov 

školy, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať 

školský poriadok  

zároveň má povinnosť osvojovať si zásady vlastenectva, humanity a demokracie 

a uplatňovaním svojich práv neobmedzovať spolužiakov ani učiteľov či ostatných 

zamestnancov školy 

 

b/ veci potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku 

 

c/ v triede sedí podľa pokynov učiteľa (v odbornej učebni), tr. učiteľa, resp. podľa 

zasadacieho poriadku ním vypracovaného, miesto nesmie svojvoľne meniť 

 

d/ po zazvonení sedí každý na svojom mieste a čaká na príchod vyučujúceho 

po príchode dospelej osoby žiak zdraví tým, že sa postaví, na hodinách výtv. výchovy, 

telesnej, technickej týmto spôsobom žiaci nezdravia 

 

e/ na hodine slušne sedí, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, snaží sa 

aktívne pracovať, nenašepkáva, hlási sa zdvihnutím ruky, rozpráva spisovne 

 

f/ ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, príp. nemá domácu úlohu, ospravedlní sa 

vyučujúcemu na začiatku hodiny, uvedie dôvod 

 

g/ žiak udržiava svoje miesto čisté, dbá, aby sa nepoškodilo, svoju zodpovednosť zaň potvrdí 

písomne triednemu učiteľovi 

 

h/ žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho 

 

i/ s oblokmi, roletami, žalúziami, vypínačmi, elektrotechnikou či akoukoľvek technikou môže 

manipulovať len so súhlasom vyučujúceho 

 

j/ žiakom je zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné predmety 

 

k/  akýkoľvek zdravotný problém či úraz žiak okamžite hlási príslušnému vyučujúcemu, 

zvlášť ohľaduplne sa správa ku slabším, resp. telesne či inak handicapovaným spolužiakom, 

pomôže vždy, keď je to potrebné  

 

l/ vo vyučovacom čase, na akciách organizovaných školou sú prísne zakázané akékoľvek 

prejavy šikanovania; ich prejavy mimo školy sa budú posudzovať individuálne pri hodnotení 

správania 

ak sa takéto prejavy vyskytnú a žiak o nich vie, resp. sa ho týkajú, oznámi to triednemu 

učiteľovi alebo na vedení školy 

 

m/ do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním: klenoty, väčšie 

sumy peňazí (len na vlastnú zodpovednosť), pri strate škola za ne nezodpovedá 
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zvlášť sa zakazuje používať v areáli školy v čase vyučovania i na mimoškolských akciách  

mobilné telefóny, audiotechniku (prehrávače MP3,...) 

 

n/ žiak zdraví dospelých zamestnancov školy i návštevníkov školy, správa sa voči  nim slušne 

a s úctou 

 

o/ v škole i mimo školy je zakázané pohybovať sa vonku vo večerných hodinách, zdržiavať sa 

v priestoroch nočných podnikov, piť alkoholické nápoje a fajčiť či užívať drogy, zúčastňovať 

sa zábav,... ( Školský zákon § 144 odst. 7 písm. b) 

porušovanie tejto časti ŠP bude zvlášť zohľadňované pri hodnotení správania sa žiaka 

 

 

3. Správanie sa žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební 

 

a/ cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triedach, von vychádzajú v nevyhnutnom prípade, 

dvere tried sú otvorené 

 

b/ po 2. vyuč. hodine je veľká prestávka (9,40-9,55): v prípade nepriaznivého počasia sa žiaci 

2. stupňa zdržujú na dolnej chodbe, žiaci 1. stupňa na chodbe 1. poschodia pod dozorom 

dozorkonajúcich učiteľov 

v prípade priaznivého počasia sa zdržujú na školskom dvore vo vyhradenom priestore 

 

c/ ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane 

sa  pred koncom prestávky presunú pred učebňu, do nej vstupujú spolu s vyučujúcim 

pred hodinou telesnej výchovy čakajú v šatni, do telocvične vstupujú zásadne pod dozorom 

vyučujúceho 

                                                                                                                                                      

d/ cez prestávky si žiaci podľa možnosti vybavujú všetky potrebné veci prostredníctvom 

triedneho učiteľa, určení žiaci chodia po pomôcky, inak zbytočne neklopú na zborovňu 

 

e/ žiaci sú povinní dodržiavať zásady BOZP, akúkoľvek poruchu či závadu oznámia 

vučujúcemu, resp. na vedení školy 

  

4. Odchod žiakov zo školy 

 

a/ po skončení vyučovania si každý žiak uloží veci do tašky, vyčistí svoje miesto a okolie, 

vyloží stoličku na lavicu 

 

b/ na pokyn učiteľa a pod jeho vedením opustia žiaci triedu a odchádzajú do šatne, kde sa 

prezujú, oblečú a pod dohľadom vyučujúceho disciplinovane opúšťajú školu 

po skončení vyučovania nie je dovolené zdržiavať sa bezdôvodne v priestoroch školy 

 

c/ po skončení vyučovania nie je dovolené zdržiavať sa ani na školských ihriskách, tieto sú 

v prevádzke len v čase  prevádzky školy 

 

d/ v prípade potreby je vyčlenená „čakacia trieda“ pre cezpoľných žiakov, kde sa môžu 

disciplinovane zdržiavať, ich správanie kontroluje dozorkonajúci učiteľ 

 

 

5. Dochádzka 



 

 

St
rá
n
k
a5

 

 

a/ žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 

činností, ktoré škola organizuje 

po prihlásení sa na nepovinný predmet sa jeho účasť na ňom stáva povinnou 

 

b/ vyučovanie môže žiak vynechať len pre chorobu alebo vážny rodinný dôvod, v tomto 

prípade je potrebné podať žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania 

 

c/ ak vie, že pre vopred známu príčinu vymešká vyučovanie, je povinný toto oznámiť 

triednemu učiteľovi a vypýtať si dovolenie: z 1 vyučovacej hodiny uvoľňuje žiaka prísl. 

vyučujúci, na viac hodín alebo 1 deň ho uvoľňuje triedny učiteľ, na viac dní riaditeľka školy 

 

d/ každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť buď lekárskym 

potvrdením, ak choroba trvá viac ako 3 dni, alebo ospravedlnenkou od rodičov, ak je pre 

zdravotné dôvody neprítomný v škole najviac 3 dni 

ospravedlnenky od rodičov bude tr. učiteľ, resp riaditeľka školy posudzovať individuálne, 

v prípade podozrenia zo zneužívania možnosti ospravedlňovania rodičmi bude vedenie školy 

kontaktovať ÚPSVaR Senica, resp. obec 

 

e/ za neospravedlnené hodiny bude žiakovi udelená znížená známka zo správania (v zmysle 

MPKaH), resp. výchovné opatrenie 

 

f/ o oslobodení od vyučovania, resp. od práce na niektorom vyučovacom predmete rozhoduje 

riaditeľka školy na základe odporučenia lekára 

 

 

6. Starostlivosť o učebnice a školské zariadenie 

 

a/ žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v čistote a poriadku svoje 

miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením,                        

je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín 

poškodenie z nedbanlivosti či stratu učebnice (adekvátne dĺžke použitia) hradí zákonný 

zástupca žiaka 

 

b/ akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselne je v plnej výške 

povinný hradiť zákonný zástupca žiaka (§144 odst. 7, písm. e Školského zákona) 

ak sa nezistí vinník, škodu hradí celá trieda 

 

c/  ak žiak prestupuje do inej školy, učebnice odovzdáva 

 

7. Starostlivosť o zovňajšok 

 

a/ žiak je na všetkých školských podujatiach i na podujatiach mimoškolských vhodne a čisto 

oblečený a upravený; svojím oblečením a celkovým vzhľadom nevzbudzuje neprimeranú 

pozornosť ostatných 

 

b/ zo zdravotných, hygienických a estetických dôvodov sa neodporúča v škole nosiť ako 

prezuvky tenisky a cvičky, žiak nosí na prezutie zdravotne nezávadnú a bezpečnú obuv 

 

 



 

 

St
rá
n
k
a6

 

d/ na hodiny telesnej výchovy a technickej výchovy chodí primerane oblečený (po usmernení 

vyučujúceho na 1. hodine) 

 

Pomocným orgánom učiteľa je triedna samospráva: predseda, podpredseda, pokladník, 

referent pre záujmovú činnosť, týždenníci – podieľa sa na stanovovaní pravidiel života 

v triede. 

Týždenníkov menuje triedny učiteľ: zotierajú tabuľu, pripravia kriedu, upozorňujú 

spolužiakov na nečistotu v triede, hlásia neprítomných, po skončení vyučovania zotrú tabuľu, 

uzavrú obloky, skontrolujú uzávery vody, uložia pomôcky. 

 

 

Práva žiakov 
 

Žiak má právo na: 

 

a/ vzdelávanie  

➢ v bezpečnom a zdravom prostredí s dodržaním všetkých psychohygienických zásad, 

zásady vekuprimeranosti a s ohľadom na jeho schopnosti a zdravotný stav 

➢ vzdelávanie v materinskom jazyku 

b/ slobodu prejavu a právo vyjadriť svoj názor 

➢ právo vyjadriť svoj názor na vyuč. hodinách, na spôsob hodnotenia, formou článku 

v školskom časopise, názor na prístup vyučujúcich pri hodnotení 

➢ právo na priestor na prejavenie svojej tvorivosti 

➢ právo na omyl 

➢ slobodu vierovyznania 

➢ slobodnú voľbu krúžkov a inej záujmovej činnosti, povinných a voliteľných 

predmetov 

sloboda prejavu však nie je absolútna, nesmie viesť k prejavom rasovej, sociálnej, 

fyzickej či akejkoľvek inej netolerancii ani k prejavom neúcty voči spolužiakom či 

dospelým, neznamená porušovanie slobody iných 

absolútna nie je ani sloboda obliekania a výzoru – musia byť dodržané zásady 

primeranosti, hygieny, etiky 

c/ na informácie týkajúce sa jeho osoby, inf. súvisiace s jeho vých.-vyuč. výsledkami 

d/ na objektívne hodnotenie 

e/ úctu ku svojej osobe a ochranu proti fyzickému a psychickému násiliu bez ohľadu na  

intelektuálne, sociálne, rasové či fyzické podmienky 

f/ na ochranu súkromia, cti a povesti – kultivovaný prístup učiteľa (vyjadrenia učiteľa 

súvisiace s jeho osobou či súkromím nesmia byť urážajúce a ponižujúce, o žiakoch možno 

zhromažďovať len základné údaje týkajúce sa ich osoby, učitelia sú povinní zachovávať 

o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím nepovolanými osobami) 

g/ na ochranu a pomoc zo strany ped. zamestnancov (dozory ako jedna z foriem ochrany) 

 

III. Povinnosti a práva rodičov a zákonných zástupcov 

 
  Rodičia, zákonní zástupcovia, bývalí žiaci školy, ostatní občania sa dobrovoľne združujú 

v Rade rodičov, ktorej úlohou je: 

➢ aktívne sa zúčastňovať na riešení úloh vyplývajúcich z výchovno-vyučovacieho 

procesu, 
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➢ poskytovať škole pomoc materiálnu – formou akejkoľvek materiálnej pomoci, 

finančnú – formou akýchkoľvek dobrovoľných finančných príspevkov, pomoc pri 

organizovaní školských akcií. 

 
     Rodičia a zákonní zástupcovia sú povinní: 

➢ sú plne zodpovední za plnenie povinnej školskej dochádzky svojich detí, 

➢ v prípadoch žiakov s výrazným zanedbávaním povinnej školskej dochádzky 

vedenie školy listom rodičov upozorní, že za plnenie PŠD svojich detí nesú 

plnú zodpovednosť, 

➢ prihlásiť školopovinné dieťa do školy formou zápisu, 

➢ oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky v prípade jej plnenia 

mimo školský obvod, 

➢ ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa bezodkladne  (v prípade zdravotných 

dôvodov  maximálne 3 dni) 

➢ v prípade prihlásenia žiaka do ŠKD, na krúžok dbať na jeho dochádzku, 

➢ zúčastňovať sa triednych aktívov RZ, v prípade potreby konzultovať problémy 

dieťaťa individuálnou návštevou v škole, informovať o jeho podstatných 

zdravotných či iných problémoch, 

➢ pravidelne kontrolovať žiacku knižku dieťaťa, 

➢ kontrolovať „obsah tašky“ – zoznam vecí, ktoré dieťa nosí do školy. 

Rodičia majú právo na: 

➢ poskytnutie bezplatného vzdelania v základnej škole so zabezpečením všetkých 

náležitostí s ním súvisiacich (viď hore), 

➢ na informácie o škole – ŠVP, mimoškolskej činnosti,... 

➢ na informácie o vých.-vyuč. výsledkoch svojho dieťaťa – formou informácií na 

triednych aktívoch, v rámci individuálnych konzultácií, formou zápisu v žiackej 

knižke (zápisy o správaní žiaka musia byť premyslené a taktné),. 

➢ požiadať o komisionálne preskúšanie v prípade výhrad voči hodnoteniu. 

 
 

IV. Hmotná zodpovednosť za škodu 

 
    Pracovník je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí úmyselne, resp. neúmyselne 

nezodpovedným či neopatrným zaobchádzaním s majetkom školy, ktorý mu bol zverený. 

 

V. Vnútorný priadok školského klubu detí 

 
a/ školský klub detí riadi riaditeľka školy, vých.-vzdel. činnosť riadi vychovávateľka ŠKD 

 

b/ ŠKD tvorí 1 oddelenie, dochádzka detí je buď pravidelná alebo deti prichádzajú 

a odchádzajú podľa potreby, vždy však po dohode s rodičmi /písomne/ 

 

c/ prevádzka klubu trvá 11,45 – 16,30 

 

d/ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou Školského poriadku 

 

e/ žiaci sa do ŠKD zaraďujú na základe písomnej prihlášky vždy na 1 školský rok, budúci 

prváci pri zápise 
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Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD 

 

a/ je zameraná na činnosti oddychového, záujmového a rekreačného charakteru a na prípravu 

na vyučovanie 

 

b/ záujmová činnosť sa uskutočňuje prevažne v útvaroch záujmového charakteru – 

vychádzky, výlety, krúžky, pričom sa deťom umožňuje i účasť na iných formách záujmovej 

činnosti mimo školy 

 

c/ organizovaním činnosti umožniť deťom čo najviac času tráviť pohybom a pobytom na 

čerstvom vzduchu /výlety, šport, vychádzky/ 

 

d/ v čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov vychovávateľky 

starostlivo vypracujú úlohy, opakujú si učivo – nevyrušujú sa navzájom 

 

e/ súčasťou činnosti ŠKD je i stravovanie v školskej jedálni: žiaci do nej prichádzajú slušne, 

čistí, správajú sa slušne, správne stolujú pod dohľadom vychovávateľky 

z jedálne odchádzajú spoločne 

 

f/ na záujmovú a rekreačnú činnosť detí v ŠKD sa využívajú i špeciálne učebne: učebňa 

informatiky, telocvičňa, ihriská, kuchyňka,... 

 

g/ na činnosť ŠKD sa využívajú finančné prostriedky rozpočtu originálnych kompetencií /v 

rámci neho príspevky rodičov/, ako i rodičovského združenia 

 

Dochádzka žiakov 

 

a/ rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne návrhy na činnosť uvedie rodič na 

zápisnom lístku 

zmeny dochádzky dieťaťa oznamuje písomne 

 

b/ žiak nesmie neodôvodnene a bez písomného požiadania rodiča opustiť školský klub 

 

c/ žiaka možno prihlásiť – odhlásiť zo ŠKD i v priebehu roka písomne 

 

 

Starostlivosť o bezpečnosť detí v ŠKD 

 

a/ za bezpečnosť detí počas ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka 

 

b/ príchod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka alebo zastupujúci 

vyučujúci, žiaci 2. stupňa prichádzajú do ŠKD samostatne 

 

c/ počas poobedňajšieho vyučovania či krúžkovej činnosti preberajú deti od vychovávateľky 

vyučujúci a po jeho skončení podľa dohody s rodičom dieťa uvoľňujú domov alebo 

odovzdajú vychovávateľke 

 

d/ pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 

detí 

 



 

 

St
rá
n
k
a9

 

e/ nosenie drahých  a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané 

 

f/ prípadné straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného žiaka rieši vychovávateľka 

v spolupráci s rodičom a vedením školy 

 

g/ pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo ŠKD zodpovedá za deti 

vychovávateľka až do ich rozchodu pred ŠKD 

 

h/ z miesta konania môže byť žiak uvoľnený na základe písomnej žiadosti rodičov 

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD 

 

a/ príspevok za pobyt v ŠKD je 6 € mesačne nezávisle od času a počtu dní, ktoré trávi v ŠKD 

b/ poplatok sa hradí vždy do 15. dňa príslušného mesiaca 

c/ po predložení dokladu o soc. odkázanosti môže obec rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

poplatku. 

 

VI. Prevencia a riešenie šikanovania v škole 

    Akékoľvek cielené prejavy intelektuálneho, sociálnej, národnostnej, fyzickej či inej šikany 

smerujú k cielenému fyzickému či psychickému ubližovaniu. 

Znaky: 

•  úmyselné náznaky smerujúce k psychickému či fyzickému ublíženiu, 

• agresia jednotlivca alebo skupiny, 

• opakované útoky, 

• nerovnosť síl medzi agresorom a obeťou. 

Formy: 

• fyzické útoky 

• urážlivé prezývky a nadávky 

• posmievanie 

• tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli 

• odcudzenie vecí 

• prehliadanie a ignorovanie obete 

• manipulácia s obeťou, obeťami. 

Prevencia: 

➢ vytváranie priaznivej klímy v škole: pozitívne materiálne a vzťahové,  

➢ úzka spolupráca na všetkých úrovniach (žiak-učiteľ, učiteľ-učiteľ, učiteľ-vedenie 

školy, učiteľ-prevádzkový zamestnanec, učiteľ-rodič), 

➢ vymedzenie presných pravidiel správania v školskom poriadku a nekompromisné 

vyžadovanie ich dodržiavania, 

➢ zabezpečenie dozoru, kontrola jeho dodržiavania, 

➢ vzdelávanie pedag. zamestnancov v danej problematike, koordinácia triednych 

učiteľov, koordinátora a výchovného poradcu, 

➢ spolupráca s odborníkmi (CPPP), 

➢ okamžité upozornenie pri podozrení na šikanu vedeniu školy. 

 

Formy riešenia – individuálne s ohľadom na deti a mieru ubližovania 

➢ zabezpečenie ochrany obeti, 

➢ rozhovor so žiakmi, ktorí upozornili na šikanu, 
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➢ identifikácia svedkov, 

➢ kontaktovanie rodičov, 

➢ kontaktovanie a požiadanie o pomoc CPPP, 

➢ spolupráca s políciou v prípade závažného prejavu šikany. 

 

     Opatrenia: 

Závisia od stupňa násilia a celkového charakteru. 

➢ okamžitá ochrana obete, 

➢ udelenie výchovného opatrenia agresorovi, v prípade závažnej formy šikany znížená 

známka zo správania, 

➢ odporúčanie rodičom agresora vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť, 

➢ v rámci spolupráce predvolanie rodičov agresora i obete na pohovor s vedením školy, 

v prípade zváženia riaditeľky školy za prítomnosti výchovnej poradkyne, resp. 

koordinátora prevencie, vyhotoví sa písomný záznam, ponúkne pomoc rodičom, 

upozorní ich, aby sledovali správanie sa svojich detí. 

 

    Opatrenia pre bezpečnosť detí a zamestnancov z hľadiska šírenia drog: 

• zákaz vstupu do budovy cudzím osobám, zákaz predaja a propagácie tovaru 

nesúvisiaceho s vyučovacím procesom 

• zákaz návštev bývalých žiakov, rodičia len v nevyhnutných, opodstatnených prípadoch 

• učitelia a zamestnanci školy sú povinní hlásiť akékoľvek podozrivé prejavy v správaní 

žiakov 

• ak sa zistí, že niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok, kontaktuje prísl. 

zamestnanec v spolupráci s vedením školy rodičov, resp. zdrav. zariadenie 

 

VII. Vnútorný poriadok odbornej učebne IKT 

1. Žiaci prichádzajú do učebne pod vedením učiteľa. 
2. Zasadací poriadok v učebni určuje vyučujúci. 
3. Žiak je povinný šetrne zaobchádzať s výpočtovou technikou a ostatným zariadením 

učebne, dodržiavať pravidlá bezpečnosti, nemanipulovať so zariadením učebne. 

4. Inštalovať, ukladať programy a súbory môžu žiaci len so súhlasom vyučujúceho. 
5. Pripojenie na internet využíva žiak len na svoje vzdelávanie a získavanie informácií 

súvisiacich s vyučovacím procesom. 

6. Každé poškodenie techniky úmyselné alebo v dôsledku nedbanlivého zaobchádzania 

je žiak povinný nahradiť. 

7. Akékoľvek technické problémy je žiak povinný hlásiť vyučujúcemu. 

8. Do učebne si berie žiak pomôcky podľa pokynov vyučujúceho. 

9. Pred odchodom z učebne dbá vyučujúci na to, aby si každý žiak vypol počítač, upratal 

svoje miesto, zasunul stoličku. 

10. Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami. 

11. Učebňu opúšťajú žiaci pod dohľadom vyučujúceho. 

12. Vyučujúci po každej vyučovacej hodine skontroluje učebňu a zamkne ju. 

 

VIII. Vnútorný poriadok telocvične a telovýchovných priestorov 
1. Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci 1. stupňa vyučujúcu v triede, žiaci 2. 

stupňa v šatni. 

2. Vyučujúci sa z priestorov, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, nesmie 

vzdialiť. 
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3. Vstup do telocvične je povolený len pod dozorom vyučujúceho v predpísanom 

úbore. Zabudnutie úboru rieši učiteľ zápisom do ŽK, do triednej 

dokumentácie; pri opakovanom zabudnutí úboru dôsledkom ktorého je pasivita 

na hodine, sa rieši výchovným opatrením. 

4. Potrebné náradie vydáva vyučujúci, ktorý pred hodinou v rámci prípravy 

skontroluje jeho stav. Pred 1. vyučovacou hodinou sa dom príslušnej knihy 

zapíše stav telovýchovného náradia. 

5. Žiaci majú na hodine určené svoje stanovište, nie je dovolené pohybovať sa 

voľne po telocvični. Okamžite hlásia prípadnú poruchu na náradí. 

6. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia alebo poškodenie v dôsledku 

nedbanlivého zaobchádzania musí žiak nahradiť. 

7. Všetky presuny v rámci stanovíšť (telocvičňa, ihrisko) sa robia pod dohľadom 

vyučujúceho. 

8. Po skončení hodiny odložia žiaci náradie, lopty na príslušné miesto v kabinete 

pod dohľadom vyučujúceho. 

9. Žiaci oslobodení od TEV úplne alebo čiastočne doložia potvrdenie od lekára. 

10. Hodinky, príp. iné cenné predmety si žiaci odložia do kabinetu. Inak škola za 

ich stratu počas hodiny telesnej výchovy nezodpovedá. 

11. Necvičiaci žiaci majú zakázané sa voľne pohybovať v priestoroch sociálok a 

šatní. 

12. Po skončení hodiny vyučujúci počká, kým sa žiaci prezlečú a opustia 

telovýchovný priestor, odchádza z neho posledný. 

 

IX. Záverečné ustanovenia 
1. Triedni učitelia oboznámia so školským poriadkom žiakov na začiatku 

školského roka, s niektorými jeho časťami riaditeľka školy rodičov na 

plenárnej schôdzi rodičov na začiatku roka. 

2. Školský poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2010. 

3. Ruší sa Vnútorný poriadok školy zo dňa 28.8.2007. 

 

                       Vnútorný poriadok školy bol prerokovaný na pracovnej porade dňa 30.8.2010 

s pedagogickými pracovníkmi školy. Je otvorený zmenám a doplneniam, ktoré si vyžiada 

každodenný život školy. 

 

 

 

Borský Svätý Jur 30.8.2010                                       Mgr. Alena Olšovská, riad. 

Revidovaný a prerokovaný 30.8.2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


