Základná škola M. R. Štefánika, SNP 3, Ivanka pri Dunaji

Školský poriadok
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Milý ţiak, ţiačka!
Kaţdá 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 (ŠKD), v školskom
stravovacom zariadení (ŠSZ) a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na
verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.
Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby kaţdé vystúpenie ţiaka v škole i mimo nej
zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby kaţdý chránil zdravie svoje i
svojich spoluţiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umoţnia jemu i jeho spoluţiakom
nerušene sa vzdelávať a uţitočne pritom príjemne preţiť roky povinnej školskej dochádzky.
Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú ţivota
v škole.
Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:
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Úvod
Práva a povinnosti ţiaka školy
Práva a povinnosti zákonného zástupcu ţiaka školy
Príchod a odchod ţiakov
Správanie ţiakov počas vyučovania
Správanie ţiakov cez prestávku
Odchod ţiakov zo školy
Dochádzka ţiakov do školy
Starostlivosť o ochranu zdravia ţiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
Ochrana ţiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím
Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
Povinnosti týţdenníkov
Povinnosti ţiakov v ŠSZ
Dochádzka ţiakov do ŠKD
Povinnosti ţiakov mimo školy
Výchovné opatrenia
Reţim dňa
Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti ţiaka školy
Ţiak má právo na:
- rovnoprávny prístup k vzdelávaniu
- na komunikáciu v duchu zásad humanizácie a tolerancie
- bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách
- vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku
- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a moţnosti, nadanie a zdravotný stav
- bezplatné zapoţičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety
- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
- poskytovanie poradenstva a sluţieb spojených s výchovou a vzdelávaním
- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam
- vyuţiť sluţby školskej jedálne záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami
psychohygieny
- úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu
násiliu
- na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov
- na individuálne vzdelávanie za ustanovených podmienok.

Ţiak je povinný:
- neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania,
- dodrţiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského
zariadenia,
- chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola
alebo školské zariadenie vyuţíva na výchovu a vzdelávanie,
- chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky,
- pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
- konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších
osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spoluţiakov a zamestnancov školy,
- rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
Ţiakom je zakázané:
- objímanie, bozkávanie a akékoľvek iné sexuálne prejavy v priestoroch školy.
Práva a povinnosti zákonného zástupcu ţiaka školy
Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré
poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam,
zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a
etnickej príslušnosti.
Zákonný zástupca ţiaka má právo:
- ţiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali
deťom a ţiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným
poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a
školským poriadkom,
- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
- na poskytnutie poradenských sluţieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej
samosprávy,
- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy,
- poţiadať písomne o uvoľnenie z vyučovania, o oslobodenie od vyučovania vybraného
predmetu (predovšetkým TSV), o štúdium v zahraničí, o zaradenie do ŠKD,
- poţiadať o uvoľňovanie ţiaka z vyučovania, nasledujúcim postupom:
1 hodinu vyučujúci
3 dni triedny učiteľ
viac dní riaditeľ školy (na základe písomnej ţiadosti)
- rodič má právo vyjadriť sa a byť informovaný o všetkých výchovných opatreniach, ktoré ZŠ
uplatňuje voči jeho dieťaťu, vyjadriť sa k uplatňovaniu metodických pokynov na hodnotenie a
klasifikáciu ţiakov ZŠ, ţiakov so špecifickými potrebami učenia.
Zákonný zástupca ţiaka je povinný:
- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností,
- dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom,

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
- informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh výchovy a vzdelávania,
- poskytovať škole kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové
adresy, mobilné čísla pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa a potreby výchovnovzdelávacieho procesu. Kaţdú zmenu nahlásiť najneskôr do 1 týţdňa, pričom škola rešpektuje
zákon o osobných údajoch.
- rodič nesmie dovoliť svojmu dieťaťu, aby nosil do školy a školského zariadenia veci
ohrozujúce zdravie a ţivot svojich spoluţiakov a zamestnancov školy ako aj veci, ktoré
rozptyľujú jeho pozornosť a nesúvisia s výchovnovzdelávacím procesom,
- nahradiť škodu, ktorú ţiak spôsobil úmyselne,
- rodičom a iným osobám, ktorí si neplnia v škole pracovné povinnosti, nie je dovolené
vstupovať pred vyučovaním ani počas vyučovania do budovy školy,
- zákonný zástupca ţiaka je povinný potvrdiť prevzatie svojho dieťaťa počas vyučovania na
vrátnici svojím podpisom,
- rodičia môţu úradné záleţitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľstva školy.
Nevyrušujú učiteľov v pracovnej činnosti pri vyučovaní alebo dozore nad ţiakmi. Informácie o
prospechu a správaní ţiakov podáva rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve, prípadne počas
osobnej návštevy rodiča v mimo vyučovacom čase alebo elektronicky e-mailom.
- rodičia komunikujú s vedením školy počas konzultačných hodín alebo e-mailom.
I.

Príchod ţiakov

1. Do školy prichádzaj tak, aby si bol 10 minút pred začiatkom vyučovania vo svojej triede.
Pred vchodom do budovy si očisti obuv, v šatni sa prezuj do zdravotne nezávadných
prezuviek. Prezuvky, nie tenisky, by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy.
2. Na popoludňajšie vyučovanie, alebo na krúţok čakaj slušne pred vchodom na vyučujúceho.
3. Jazdiť na bicykloch, kolobeţkách, skateboardoch a iných dopravných prostriedkoch v areáli
školy je neprípustné. Bicykel odkladaj na vyhradenom mieste do stojana.
4. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj
plot!
5. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu
školy.
6. Škola sa zamyká o 7:50 hod. Ţiaci, ktorí prídu po tomto čase, budú mať v triednej knihe
zapísané meškanie.
II.

Správanie ţiaka počas vyučovania

1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov
a zovňajšku. Na cvičenie pouţívaj oblečenie slúţiace len na tento účel (cvičebný úbor),
v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v ŠSZ.
2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich
pozdrav a aj v styku so spoluţiakmi dodrţiavaj pravidlá slušného správania. Starší ţiaci sú
vzorom v správaní mladším ţiakom.
3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, ţe sa ticho postavíš.
Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy.
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
spoluţiakov.
6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
7. Skúšanému ţiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
8. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa
pokynov učiteľa.

9. Ak máš mobilný telefón, počas celého vyučovacieho procesu /vrátane prestávok/ ho musíš
mať vypnutý.
10. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spoluţiakov,
prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tieţ nenos do školy väčšie sumy peňazí a
osobitne cenné predmety a oblečenie.
11. Ak si sa z váţnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému
vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôţeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine
TSV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho
lekára.
12. Pred hodinou TSV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru.
13. Svoje miesto udrţuj v čistote a poriadku. 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.
14. Narábať s oknami a ţalúziami na oknách môţeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z
bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z okien a nevyhadzuj von papiere.
15. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.
16. Trieda má pridelenú skrinku v šatni, za poriadok v nej sú zodpovední ţiaci danej triedy
počas celého školského roku. Vstup do šatní mimo vyučovania je povolený len vo
výnimočných prípadoch (návšteva lekára, uvoľnenie ţiaka triednym učiteľom). Priestor šatní
neslúţi ako čakáreň medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním.
III. Správanie ţiakov cez prestávku
1. Malé prestávky vyuţívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi
druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Ak máš 2. vyučovaciu hodinu TSV, desiatuj v
triede, v ktorej budeš mať 3. vyučovaciu hodinu. Ak máte 2. a 3. vyučovaciu hodinu v
odborných učebniach, nadesiatuj sa vo svojej kmeňovej triede.
2. Cez veľkú prestávku zdrţiavaj sa v určených priestoroch.
3. Pred odchodom na veľkú prestávku von z budovy sa vhodne obleč. Ak máš 4.
vyučovaciu hodinu TSV zober si úbor so sebou a na konci veľkej prestávky čakaj na
vyučujúceho v určenom priestore.
4. Počas veľkej prestávky – vonku, nesmieš zostávať v budove ani svojvoľne opustiť areál
školy.
5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky (vonku) na pokyn učiteľa, ktorý má dozor,
vchádzaj do budovy a priprav sa na vyučovaciu hodinu.
6. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových
mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.
7. Spory so spoluţiakmi rieš bez pouţitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky
"Hovorme spolu, nebime sa.“
8. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
9. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať. Neumlčuj
a neponiţuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboţenstvo, kultúru alebo
postihnutie.
10. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škody
budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.
11. Rešpektuj zákaz fajčenia, poţívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných
látok v škole i mimo 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 povaţuje za porušenie školského poriadku.

12. Ak zistíš, ţe niektorý spoluţiak alebo spoluţiačka má veci uvedené v predchádzajúcom
bode, prípadne ho porušuje v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamţite to oznámiť
ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, ţe tým moţno zabrániš
väčším škodám na zdraví spoluţiakov.
13. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky
potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
14. Do odborných učební a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa.
15. Ak si týţdenník alebo určený ţiak, počas prestávok utri tabuľu a choď po učebné
pomôcky.
IV. Odchod ţiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň
nečistoty, vyloţ stoličku na lavicu.
2. Ak si týţdenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie
svetla, zotri tabuľu a uloţ pomôcky.
3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho choď do šatne, prezuj sa, a
disciplinovane opusti budovu.
4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični daj svoju kmeňovú triedu pred
odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných
učebniach ich daj tieţ do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí ţiaci, ktorí v nej
mali poslednú hodinu.
5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodrţiavaj dopravné predpisy a disciplínu.
6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci
odnes do kancelárie školy.
V. Dochádzka ţiakov do školy
1. Ţiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa
činností, ktoré škola organizuje.
2. Vyučovanie môţeš vymeškať len pre chorobu a váţnu udalosť v rodine. Ak nemôţeš
prísť do školy pre vopred známu príčinu, poţiadaj na základe písomného
ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej
hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako
dvoch dní riaditeľ školy na základe ţiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred
známu príčinu a nepoţiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.
3. Ospravedlniť ţiaka môţe:
 Na jeden aţ sedem dní v jednom polroku (max. 3 po sebe nasledujúce dni) triedny
učiteľ na základe písomného ospravedlnenia zákonného zástupcu ţiaka,
 Na tri a viac dní (po sebe nasledujúcich), len na základe písomnej ţiadosti rodičov
(zákonných zástupcov) dáva súhlas riaditeľka školy, v prípade choroby vystaví
potvrdenie lekár.
 Neprítomnosť ţiaka, ktorá trvá najviac 3 dni po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných
a osobitne odôvodnených prípadoch škola môţe vyţadovať lekárske potvrdenie
o chorobe ţiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak
neprítomnosť ţiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, predloţí ţiak , jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia
potvrdenie od lekára.
Uvoľnenie ţiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť ţiaka na vyučovaní.

4. Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je
povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole najneskôr do 48 hodín a to:
 osobne alebo
 telefonicky na telef. čísle 02/45 943 315 alebo
 prostredníctvom internetovej stránky zsivanka.edupage.org.formou správy pre
triedneho učiteľa.
Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti ţiaka:
 choroba ţiaka,
 mimoriadne udalosti v rodine,
 účasť ţiaka na súťaţiach a kultúrnych podujatiach, na organizovanej príprave,
 lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy.
5. Ak ţiak alebo niektorá z osôb, s ktorými ţiak býva v spoločnej domácnosti alebo je
s nimi v trvalom styku, ochorie na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný
zástupca neodkladne riaditeľke školy. Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť
triednemu učiteľovi resp. riaditeľke školy kaţdé váţnejšie ochorenie ţiaka, ktoré si
vyţaduje individuálny prístup zo strany pedagógov.
Ak ţiak zamešká v jednom polroku viac ako 30 % z plánovaného počtu hodín, na
základe rozhodnutia školy mu môţe byť nariadené absolvovať komisionálnu skúšku.
Ak má ţiak väčšiu absenciu na určitých hodinách, vyučujúci rozhodne o ďalšom
postupe v spolupráci s triednym učiteľom.
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
ţiadosť rodičov.
7. Pri oneskorenom príchode na vyučovanie alebo na školské podujatie musí ţiak
priniesť písomné ospravedlnenie od zákonného zástupcu. Tri neskoré
neospravedlnené príchody sa počítajú za 1 neospravedlnenú hodinu.
8. Ak zákonný zástupca potrebuje uvoľniť ţiaka počas vyučovania pre vopred známu
príčinu, vypíše ţiadosť o uvoľnenie, ktorú ţiak odovzdá triednemu učiteľovi. Po opustení
areálu školy preberá za ţiaka zodpovednosť zákonný zástupca.
9. Ak je predmet, v ktorom je ţiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú
vyučovaciu hodinu, ţiak sa vyučovania predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia
riaditeľky školy vydaného na ţiadosť rodičov

VI.

Starostlivosť o ochranu zdravia ţiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských
akciách

1. Ţiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a
upravený vhodne a čisto.
2. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je
neprípustné.
3. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené pouţívať v škole ako prezuvky tenisky.
4. Do školy nos hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier) a pouţívaj ho.
5. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené
cvičiť v šatách, ktorí máš počas vyučovania.
6. Ţiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných
školou chrániť svoje zdravie a zdravie spoluţiakov.

7. Všetci ţiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne
oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného
ohrozenia bezpečnosti a zdravia ţiaka pri niektorých činnostiach, sú ţiaci oboznámení s
pokynmi na predchádzanie úrazom. Kaţdý ţiak je povinný dodrţiavať všeobecné zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie
úrazom.
8. Všetci ţiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
9. ţiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spoluţiakov. ţiaci nesmú v škole ani v areáli školy
fajčiť, piť alkoholické nápoje, pouţívať toxické látky a drogy, energetické nápoje,
nealkoholické pivo a pod.
10. Ţiak dôsledne dodrţiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po pouţití WC i
pred kaţdým jedlom. Ţiak je povinný rešpektovať pokyny hygienických hliadok.
11. Kaţdý pedagóg je povinní zohľadňovať zrakové, sluchové vady i výšku vzrastu ţiaka.
Odporúčanie: vydať platný zasadací poriadok.
12. V prevádzkových priestoroch sa ţiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie
prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spoluţiakov.
13. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný
poučiť a upozorniť ţiakov na ich moţné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
14. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť kaţdý zamestnanec školy.
15. Ak ţiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca
(vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho, vychovávateľku...).
16. Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc ţiakovi je povinný o úraze alebo
onemocnení informovať rodičov ţiaka.
17. Kaţdý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a kaţdé ošetrenie úrazu je
povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.
VII.

Ochrana ţiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

1. V škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí a výchovný poradca, ktorí
koordinujú činnosť pedagógov v oblasti boja proti drogám, diskriminácií, násilia a iným
negatívnym sociálno-patologickým javom. Postupujú podľa plánu činnosti na daný šk. rok.
2. Ak je ţiak ohrozovaný, fyzicky alebo slovne napádaný inou osobou musí danú skutočnosť
oznámiť pedagógovi alebo na vedení školy čo najskôr. Ak o takejto skutočnosti vie zákonný
zástupca, musí postupovať podobne.
3. V prípade zistenia alebo podozrenia uţitia omamných látok pedagóg okamţite kontaktuje
zákonného zástupcu ţiaka.
4. V prípade podozrenia zo záškoláctva pedagóg kontaktuje zákonného zástupcu ţiaka a
prostredníctvom riaditeľstva školy informuje sociálne oddelenie Obecného úradu Ivanka pri
Dunaji.
5. Pri riešení týchto javov škola spolupracuje s CPPPaP v Senci, alebo s inými inštitúciami
tohto zamerania.
6. Ţiakovi je zakázané počas vyučovania pouţívať mobilné telefóny, mp3, mp4 prehrávače,
iPhony, iPady, herné konzoly a iné zariadenia prehrávajúce zvuk a obraz pokiaľ nie sú
súčasťou vyučovacieho procesu so súhlasom vyučujúceho.
7. Ţiak bez vyţiadania alebo súhlasu nesmie vytvárať a zverejňovať zvukový ani obrazový
záznam o spoluţiakoch alebo zamestnancoch školy.
8. Vypočúvanie ţiakov políciou v priestoroch školy sa uskutočňuje len za prítomnosti riaditeľa
školy alebo ním poverenej osoby z radov pedagogických pracovníkov. Rodičia ţiaka budú o
vypočúvaní bezodkladne informovaní. Hranica právnej zodpovednosti ţiaka je podľa zákona
14 rokov.
VIII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky.

2. Za zapoţičané učebnice zodpovedá ţiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca.
3. Ak ţiak veľmi poškodí učebnicu alebo ju stratí, je povinný nahradiť ju (kúpiť novú).
4. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
5. Ţiaci šetria školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok. Ak ţiak úmyselne alebo
z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto
škodu uhradiť (buď náhradou veci, opravou alebo finančnou úhradou).
6. V prípade, ţe rodičia alebo zákonný zástupca neakceptuje upozornenie o náhrade škody,
triedny učiteľ vypíše škodový protokol, ktorý sa odosiela na príslušné oddelenie polície.
7. Ak sa vinník nezistí, uhradí sa škoda kolektívne.

IX. Povinnosti týţdenníkov
1. Týţdenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe". Týţdenníci pred
vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu,
pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na kaţdej hodine hlásia vyučujúcemu
chýbajúcich ţiakov.
2. Po kaţdej hodine týţdenníci otvoria dvere a zabezpečia ich zaráţkou.
3. Počas kaţdej prestávky týţdenníci otvoria spodné okná a intenzívne vetrajú 5 minút.
4. Cez veľkú prestávku sa týţdenníci postarajú o poriadok v triede.
5. Pri sťahovaní sa do odbornej učebne alebo do telocvične zodpovedajú týţdenníci za to, ţe v
triede je zhasnuté.
6. Po skončení vyučovania v triede, za prítomnosti vyučujúceho, utrú tabuľu, zatvoria
vodovodné kohútiky, uloţia kriedu, zhasnú svetlo, skontrolujú zatvorenie okien a vyloţenie
stoličiek.
X. Povinnosti ţiaka v ŠSZ
1. Včas si predplať obedy
2. 1. stupeň obeduje od 11:45 hod., 2. stupeň len po skončení vyučovania. Nie počas
prestávok medzi vyučovaním. Obedy sa vydávajú do 13:45 hod.
3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš do ŠSZ, zaradíš sa do radu. Pred vstupom do
jedálne si v šatni uloţ tašku a vrchný odev.
4. Pred obedom si umy ruky!
5. V jedálni počas stolovania i celého pobytu sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj.
Poslúchaj príkazy vedúcej jedálne, učiteľov i kuchárok. Celý obed skonzumuj v jedálni,
včítane ovocia lebo múčnika.
6. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj tácku s riadom pri okienku
do stojana a opusti ŠSZ.
XI.

Dochádzka ţiakov do školského klubu detí

1. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
2. Ţiakov 1.- 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú
vyučovaciu hodinu v triede, ţiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do
šatne.
3. Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča.
4. Po príchode do budovy sa prezuj v šatni.
5. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku . Zmeny odchodu musí rodič písomne
oznámiť.
6. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôţeš svojvoľne odísť.
7. Ranná sluţba v ŠKD je od 6:30 hod. do 7:30 hod.
8. Záverečná činnosť je od 17:00 hod. do 17:30 hod., preto poţiadaj rodičov, aby prišli pre
Teba najneskôr do 17:20 hod.

9. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku
v odseku II.
XII. Povinnosti ţiakov 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 spoluţiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ţenám. Uvoľni im miesto v dopravných
prostriedkoch.
4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spoluţiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodrţuj
dopravné predpisy.
5. Poţívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto
zakázané.
6. Vo večerných hodinách sa nezdrţuj v areáli školy, nesmieš písať po stenách školy, po
budove ŠSZ a telocvične
7. Škody, ktoré svojím konaním v školskom areáli spôsobíš, musia Tvoji rodičia uhradiť v plnej
výške.
XIII. Výchovné opatrenia
Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny ţiakov.
Pochvaly a iné ocenenia
Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za zásluţný alebo statočný čin, za
dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola
udeľuje:
- pochvalu od vyučujúceho do ţiackej kniţky ţiaka,
- pochvalu od triedneho učiteľa,
- pochvalu od riaditeľa školy,
- ocenenie najlepších jednotlivcov alebo kolektívov na záver školského roka
- finančnú alebo vecnú odmenu - po schválení rodičovskou radou.
Najlepších ţiakov môţe riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie starostovi obce ako zriaďovateľovi
školy.
Odmeňovanie ţiakov
Pochvala od triedneho učiteľa:
a) za výborný prospech - ústna pochvala,
b) za najviac 5 ospravedlnených vymeškaných hodín – ústna pochvala,
c) za vzornú reprezentáciu triedy,
d) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností.

Pochvala od riaditeľa školy:
a) za vzornú reprezentáciu školy,
b) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou
osobou alebo inštitúciou.
Pochvaly sa evidujú v triednom výkaze. Pochvaly riaditeľa školy sa vydávajú formou
rozhodnutia. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej
rade.

Napomenutia a pokarhania
Opatrenie na posilnenie disciplíny ţiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závaţné
alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza
zníţeniu známky zo správania. Podľa závaţnosti previnenia sa ukladá niektoré z
opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa,
pokarhanie od riaditeľa školy.
1. Menej závaţné porušenia školského poriadku rieši triedny učiteľ vo svojej
právomoci. Môţe byť udelené aj viackrát v priebehu klasifikačného obdobia (napomenutie
triedneho učiteľa) na svoj podnet alebo na podnet ktoréhokoľvek pedagogického
zamestnanca školy. Udeľuje sa zápisom do ŢK, nezapisuje sa do triedneho výkazu.
Za menej závaţné porušenie školského poriadku sa povaţuje:
a) nepripravenosť na vyučovanie, chýbajúce domáce úlohy
b) nenosenie učebných pomôcok a cvičného úboru
c) neskoré príchody na vyučovanie
d) hádzanie špongie, kriedy a pod.
e) neodkladanie odpadkov do odpadových nádob
f) nesplnenie povinnosti týţdenníkov
g) neprezúvanie sa v priestoroch školy
h) nevhodné správanie sa pri stolovaní v školskej jedálni
i) zbytočné otváranie a zatváranie okien a dverí
j) striekanie vodou
k) plytvanie potravinami
2. Závaţné porušenie školského poriadku rieši triedny učiteľ a riaditeľ školy vo svojej
právomoci( pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy).
Za závaţné porušenie školského poriadku sa povaţuje:
a) opakované neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie
b) svojvoľná neúčasť na vyučovaní,
c) neospravedlnená absencia najmenej 6 hodín za klasifikačné obdobie
d) opakované menej závaţné porušenie školského poriadku
e) výstrednosť v obliekaní a úprave zovňajšku, nosenie piercingu
f) znečisťovanie školských priestorov, písanie na steny a pod. ničenie školského
majetku a učebníc, úmyselné poškodenie majetku sa povaţuje za vandalizmus a
bude posúdené ako závaţné s klasifikáciou správania uspokojivé (2)
g) šírenie klamstiev a ohovárania s úmyslom poškodiť druhého
h) slovne napádať a ubliţovať iným , uráţanie, nadávanie, vulgárne vyjadrovanie
ch) propagácia rasovej neznášanlivosti,
opakované úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny nevhodné arogantné
vystupovanie voči učiteľom, spoluţiakom a ostatným zamestnancom školy
i) pouţívanie mobilného telefónu vo vyučovacom procese
j) oslovovanie hanlivými menami , poniţovanie
k) pouţívanie mobilného telefónu
3. Hrubé porušenie školskému poriadku
Správanie ţiaka po prerokovaní v pedagogickej rade, na návrh triedneho učiteľa, sa
klasifikuje známkou 3.
Za hrubé porušenie školského poriadku sa povaţuje:
a) propagácia fašistických alebo vulgárnych symbolov na oblečení, nadpisov
zvádzajúcich k uţívaniu a šíreniu návykových látok a ohrozovaniu mravnosti
b) zneuţívanie tiesňového volania
c) opakované závaţné porušovanie školského poriadku
d) šikanovanie a zastrašovanie
e) mimoriadne vulgárne a oplzlé vyjadrovanie
f) fyzické útoky-bitky, ničenie vecí druhého

g)
h)
i)
j)
k)

krádeţe vecí a peňazí
ohrozovanie zdravia
fajčenie na pôde školy, v jej okolí a na akciách organizovaných školou
prechovávanie a uţívanie omamných látok
svojvoľná neúčasť na vyučovaní, neospravedlnená absencia najmenej 15 hodín
za klasifikačné obdobie

Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje:
a) za opakované priestupky uvedené v bode 1) a po predošlom napomenutí triedneho učiteľa
b) za opakované neskoré príchody na vyučovanie, neospravedlnenú neprítomnosť na 1 - 4
vyučovacích hodinách
c) ak je nevyhnutné pouţiť pokarhanie od triedneho učiteľa v priebehu školského roka 2 alebo
viackrát, výsledkom je zníţená známka zo správania na druhý stupeň
d) pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade
preukázateľným spôsobom a zápisom do triedneho výkazu.
e) pri 1. nedovolenom pouţívaní mobilného telefónu počas vyučovania bez súhlasu učiteľa
Pokarhanie od riaditeľa školy - udeľuje sa písomne cestou vedenia školy vo forme
oficiálneho rozhodnutia za nasledujúce závaţné porušenie školského poriadku:
a) za 5 -7 hodín neospravedlnenej absencie
b) za podvádzanie
c) za poţívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na
školských akciách, fajčenie
d) za opakujúce sa priestupky z bodu 1) a 2)
e) za opakujúce sa neslušné správanie, vulgárne vyjadrovanie
f) za úmyselné poškodenie školského zariadenia, spojené s plnou finančnou úhradou
poškodeného školského zariadenia.
g) pri 2.nedovolenom pouţívaní mobilného telefónu počas vyučovania bez súhlasu učiteľa
S týmto opatrením môţe súvisieť zníţenie zámky zo správania, ak nedôjde k náprave
správania, prípadne ţiak naďalej opakovane porušuje školský poriadok. Tieto opatrenia na
posilnenie disciplíny ţiakov sa pouţívajú spravidla pred zníţením známky zo správania.
Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
Zníţenie známky zo správania
A) Stupeň 2 (uspokojivé):
1 x opakujúce sa previnenie z bodu 3)
Poţitie alkoholických nápojov
úmyselné ničenie školského majetku
fyzické a psychické násilie – šikanovanie spoluţiakov
neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách 8 – 14 hod.
úmyselné ohrozenie zdravia ţiakov alebo zamestnancov školy
za 3. nedovolené pouţívanie mobilného telefónu počas vyučovanie bez súhlasu učiteľa
B) Stupeň 3 (menej uspokojivé):
1 x opakujúce sa previnenie z bodu A)
neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách 15 - 30 hod.
vulgárne slovné (fyzické) napadnutie zamestnanca
školy úmyselné ublíţenie
C) Stupeň 4 (neuspokojivé):
1 x opakujúce sa previnenie z bodu B)
neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách 31 hod. a viac

Reţim dňa
V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľkou školy. Začiatok a koniec
vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

7:05
8:00
8:55
9:50
10:50
11:45
12:40
13:55

-

7:50
8:45
9:40
10:35
11:35
12:30
13:25
14:40

6:30
11:30

- 7:30
- 17:30

0. vyučovacia hodina
1. vyučovacia hodina
2. vyučovacia hodina
3. vyučovacia hodina
4. vyučovacia hodina
5. vyučovacia hodina
6. vyučovacia hodina
7. vyučovacia hodina

Činnosť v ŠKD:

Záverečné ustanovenia
Dodrţiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých ţiakov školy. Za porušovanie
školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť.
Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, váţnosť a uznanie u učiteľov i spoluţiakov
a zaslúţenú odmenu.
Návrh školského poriadku (ŠP) bol predloţený na pripomienkovanie členom vedenia školy,
pedagogickým pracovníkom a rodičom ţiakov.
Pri tvorbe ŠP boli uplatnené základné zákony pre školy:
zákon 71/1997 Z. Z. o správnom konaní,
zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších
predpisov vyhláška MŠ SR 320/2008 o základnej škole,
metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy.
ŠP je platný v uvedenom znení.
Súčasné znenie ŠP je záväzné pre pracovníkov školy a ţiakov školy.
ŠP vytvárame podmienky pre spoločné normy, ktoré budú prínosom pre humanizáciu
pracovného prostredia ţiakov, učiteľov, vychovávateľov v škole.

V Ivanke pri Dunaji, 11.október 2018

Školský poriadok bol schválený na pedagogickej rade
So školským poriadkom boli oboznámení rodičia na zasadnutí RZ
Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí Rady školy

Mgr. Vlasta Koudelová
riaditeľka

