Školský poriadok
/pre žiakov školy/
Základná škola, Nábrežná 845, Kysucké Nové Mesto

Pravidla správania žiakov
v škole i mimo nej

Platný od : septembra 2009
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 (ďalej ŠK), v školskej jedálni a
ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti
školský poriadok. Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v
škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil
zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho
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 vyjadrovať_ slobodne a verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale
aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.
Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných
Končí tam, kde sa začína sloboda iných.

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly :

Úvod
I.
Príchod žiakov do školy
II.
Správanie žiakov počas vyučovania
III.
Správanie žiakov cez prestávku
IV.
Odchod žiakov zo školy
V.
Dochádzka žiakov do školy
VI.
Starostlivosť o zovňajšok
VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenia
VIII. Povinnosti týždenníkov a šatniarov
IX.
Povinnosti žiakov v ŠJ
X.
Dochádzka žiakov do ŠK
XI.
Povinnosti žiakov mimo školy
XII. Práva a povinnosti žiaka
XIII. Hodnotenie správania žiakov
XIV. Pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny
XV. Ochranné opatrenia
XVI. Práva a povinností zákonných zástupcov
XVII. Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitného ochorenia
XVIII. Opatrenie proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog medzi žiakmi

I. Príchod žiakov do školy
Do školy prichádzaj 15 minút pre začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom
vyučovania musíš už byť v triede.
2 Pred vchodom do budovy si očisti obuv, v stupnej hale sa prezuj, presuň sa do šatne v
suteréne a odlož si vrchný odev. Prezuvky musíš mať také, aby nezanechávali na podlahe
čierne stopy.
3 Ak si prišiel do školy neskoro, musíš čakať vo vestibule na koniec práve prebiehajúcej
vyučovacej hodiny. Výnimku (lekárske vyšetrenie, meškanie spoja, vážne rodinné dôvody)
povoľuje riaditeľ školy alebo ním poverená osoba. Bezdôvodný neskorý príchod sa Ti
zaznačí v triednej knihe ako neospravedlnená hodina.
4 Ako prezuvky do školy nepoužívaj športovú obuv, ktorú používaš na telesnú výchovu alebo
ako obuv na vonkajšie nosenie
5 Do školy nesmieš prísť na bicykli, mopede, skateboarde a kolieskových korčuliach.
Výnimku povoľuje riaditeľ školy.
6 Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových
betónových chodníkoch je neprípustné.
7 Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj
plot !
8 Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy.
9 Pri príchode na záujmové činnosti čakaj slušne pred budovou na vyučujúceho.
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II. Správanie žiaka počas vyučovania
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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) Je nevhodné
byť v tomto úbore v triede na vyučovaní a obedovať v ňom v školskej jedálni.
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.
Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš.
Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Na hodinách Tv,Vv, Pv, F, Ch, Psp a pri písomných
prácach nevstávaš.
Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci
učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť
spolužiakov.
Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
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.
Ak máš mobilný telefón do školy ho nenos. Podľa vyhlášky č. 320/2009 o základnej škole §
19 odst. 7 nesmieš používať mobilný telefón. Použiť ho môžeš iba v odôvodnených
prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. Ak máš v škole
mobilný telefón, musíš ho mať vypnutý. Zapnutý mobilný telefón počas vyučovacieho
procesu sa bude považovať za porušenie tohto poriadku a žiak musí počítať s náležitým
represívnym opatrením. Za jeho stratu alebo odcudzenie inou osobou škola nezodpovedá.
Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov,
prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne
cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti musí učiteľ odobrať a
vráti ich len rodičom.
Nebude ti umožnená návšteva cudzích osôb v priestoroch a budove školy, okrem rodičov
Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa 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.
Pred hodinou Tv sa v šatni prezleč do čistého cvičného úboru. Odovzdaj vyučujúcemu Tv do
úschovy cenné predmety (hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze, atď.) a
nezdržuj sa na chodbe.
Svoje miesto v triede udržuj 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.
Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z
bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von odpadky.
Buď úprimný, keď sa Ťa opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil.
Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine.
Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

18 Na podujatiach v rámci vyučovacieho procesu (výlety, kurzy, exkurzie, koncerty) sa správaj
podľa zvlášť vydaných pokynov na zabezpečenie hromadných akcií poriadnych školou či
triednym učiteľom
III. Správanie žiakov cez prestávku
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Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi
druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Nedesiatuj na chodbe. Ak máš 2. vyučovaciu
hodinu Tv, desiatuj v triede, v ktorej budeš mať 3. vyučovaciu hodinu. Ak máte 2. a 3.
vyučovaciu hodinu v odbornej učebni, nadesiatuj sa vo svojej kmeňovej triede.
Cez veľkú prestávku sa zdržiavaj v určených priestoroch. Môžeš navštíviť školský bufet, ak
si potrebuješ niečo kúpiť. Nesmieš sa zdržiavať na iných chodbách ako je chodba, na ktorej
máš svoju učebňu.
V školskom bufete sa zdržiavaj iba v prípade, ak potrebuješ niečo pre seba kúpiť. V bufete sa
nepredbiehaj, nesprávaj sa vulgárne a hlučne. odpadky odhadzuj do nádoby na to určenej.
Nevynášaj z bufetu potraviny, ktoré by mohli znečistiť chodby školy (nanuky, otvorené
nápoje a podobne). Snaž sa kupovať si iba potraviny, ktoré sú súčasťou zdravej a hodnotnej
výživy (nekupuj zbytočne veľa sladkostí a presolených potravín)
Počas veľkej prestávky nesmieš opustiť areál školy, zdržiavať sa v priestoroch šatní.
Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís,
pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu sebe i ostatným
zamestnancom školy.
Spory so spolužiakmi rieš bez použitia sily a dohodni sa s nimi priateľsky „Hovorme spolu,
nebime sa.“
Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
V prípade , ak si sa stal obeťou šikanovania, oznam túto skutočnosť svojmu triednemu
učiteľovi, zástupcovi riaditeľa školy alebo priamo riaditeľovi. V žiadnom prípade
takéto skutočnosti nezatajuj. Môžeš tiež využiť telefonickú linku detskej istoty, ktorá
pracuje pri Slovenskom výbore pre UNICEF (116 111 – non stop a bezplatne pre všetky
deti), alebo kontaktuj riaditeľa na telefónnom čísle 0905 594157 (mail:
igor.drexler@zoznam.sk)
Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzajú. Neumlčuj a
neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo
postihnutie. Porušenie tohto bodu školského poriadku bude zvlášť potrestané.
Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škody budú
musieť nahradiť Tvoji rodičia. Ak sa v triede nezistí vinník poškodenia majetku, škodu
uhradí celá trieda bez rozdielu a v plnej výške.
Rešpektuj zákaz fajčenia. Požívanie alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v
areáli školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. V zvláštnych prípadoch
bude na prešetrenie vinníka privolaná polícia.
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
ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším
škodám na zdraví spolužiakov.
Do riaditeľne, zborovne a kancelárie vstupuj len v nevyhnutných prípadoch a nikdy nie
vtedy, ak sa v týchto miestnostiach nenachádza žiaden vyučujúci. Triedne dokumenty Ti

môže podať zo zborovne iba pedagóg. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj
prostredníctvom triedneho učiteľa.
14 Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom do
odbornej učebne si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku
knižku
15 Ak si týždenník alebo triednym učiteľom poverený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď
po učebné pomôcky po 1. zvonení. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa
nevstupuj.
IV. Odchod žiakov zo školy
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Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty,
vylož stoličku na stôl. Týždenník upozorňuje vyučujúceho na to, ak sa v triede už nebude
ďalšiu hodinu nikto učiť.
Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie
svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky. Z triedy odchádzaš posledný.
Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho odchádzaš do šatne, prezuj sa,
obleč sa a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si ber domov, nesmú ostávať v šatniach
do nasledujúceho dňa!!!
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.
Zo školy odchádzaj ihneď domov, nezdržiavaj sa zbytočne v areáli školy. Po ceste domov
dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.
Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci odnes
školníkovi.
Môžeš odísť zo školy aj v prípade náhleho onemocnenia alebo v prípade úrazu. V takomto
prípade musíš oznámiť skutočnosť triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy či jeho
zástupcom, tí oznámia zákonnému zástupcovi žiaka, aby si ho prišli do školy vyzdvihnúť.
Skôr ako príde rodič do školy, nesmieš budovu opustiť.
Ak navštevuješ v popoludňajších hodinách záujmový útvar v budove našej školy, musíš
čakať na vedúceho útvaru vo vestibule školy alebo na ním určenom mieste mimo budovy
školy. Aj tu sa musíš správať slušne a nie hlučne.

V. Dochádzka žiakov do školy
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Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.
Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť
do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomnej žiadosti ospravedlnenia od
rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný
učiteľ, z jedného školského dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na
základe žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o
uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí takéto hodiny ospravedlniť.
3 Popros rodičov, aby pri nepredvídanej udalosti, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod
Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.
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Každú neúčasť na vyučovaní musia tvoji rodičia ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody
nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny po oznámení rodičom neospravedlní.
5 Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení sa vráť na
vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale iba na písomnú žiadosť
rodičov.
6 Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže Ti byť
navrhnuté komisionálne preskúšanie.
Režim dňa
V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy
Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. Príchod do triedy po zvonení je
porušením tohto poriadku
3 Za každé tri opakované neskoré neospravedlnené príchody do školy, sa Ti zapíše do triednej
knihy jedna neospravedlnená vyučovacia hodina.
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Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :
1. hodina 7.45 hod. - 8.30 hod.
2. hodina 8.40 hod. - 9.25 hod.
3. hodina 9.45 hod. - 10.30 hod.
4. hodina 10.40 hod. - 11.25 hod.
5. hodina 11.35 hod. - 12.20 hod.
6. hodina 12.30 hod. - 13.15 hod.
Činnosť v ŠK:
06.00 hod. - 07.45 hod.
11.00 hod. - 17.00 hod.

VI. Starostlivosť o zovňajšok
1 Do školy prichádzaj čistý a upravený.
2 Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou.
3 Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky.
Výstredné oblečenie, nevhodná úprava vlasov (farbenie, punk účesy) a tváre (výstredné
maľovanie), nosenie drahých šperkov je zakázané.
4 Nosenie šiltových čiapok alebo iných pokrývok hlavy a vlasov po škole je prísne zakázané !!
5 Do školy nos hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier) a používaj ho.
6 Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev.
7 Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v
odeve, ktorý máš počas vyučovania.
8 Ak u teba bude zistená prítomnosť parazitného hmyzu vo vlasoch (vši), budeš musieť
okamžite opustiť budovu školy v doprovode svojho rodiča. Do školy ti bude povolený vstup
iba po súhlasnom vyjadrení lekára.

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
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Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš
učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom
rozsahu zaplatiť.
2 Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
3 Ak prejdeš počas školského roka z jednej mestskej školy na druhú, učebnice si ponecháš a
odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok. Ak odchádzaš do školy mimo nášho mesta,
učebnice odovzdáš pred odchodom triednemu učiteľovi.
VIII. Povinnosti týždenníkov a šatniarov
Týždenníkov určuje triedny učiteľ podľa vlastného harmonogramu a sú zapísaný v Triednej
knihe. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas
prestávok vyčistia tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej
hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
2 Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na veľkú prestávku
otvoria spodné vetracie okná, aby sa trieda vyvetrala. Po ukončení veľkej prestávky sa
postarajú o poriadok v triede a zatvoria vetráčky.
3 Po skončení vyučovania v triede vyčistia tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedy
a pomôcky na čistenie tabule, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien, čistotu v triede.
4 Povinnosťou týždenníkov je priniesť triednu knihu a klasifikačný záznam na vyučovacie
hodiny (s výnimkou 1. vyučovacej hodiny) do inej ako kmeňovej triedy.
5 Týždenník je povinný hlásiť triednemu učiteľovi akékoľvek poškodenie majetku triedy
6 Šatniari zodpovedajú za poriadok v šatni a za jej uzamknutie počas celého vyučovania.
1

IX. Povinnosti žiakov v školskej jedálni
Včas si predplatíš stravné lístky do ŠJ a každý deň pri obede odovzdáš stravný lístok pri
okienku s výdajom stravy
2 Prvý stupeň obeduje od 11.15 hod. do 13.00 hod., druhý stupeň od 13.10 hod. do 13.40 hod.,
alebo podľa ukončenia vyučovania. Vo výnimočných prípadoch sa dodržiava výdaj stravy
podľa pokynov riaditeľa školy alebo jeho zástupcov
3 Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne vstúpiš
len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si v šatni odlož tašku a
vrchný odev, šiltovku.
4 V jedálni zjedz vybraté jedlo. K jedlu patrí aj polievka, ktorú skonzumuj s hlavným jedlom
celé. Počas stolovania sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v
ŠJ, vrátane ovocia alebo múčnika. Nevynášaj potraviny z jedálne a predovšetkým
neodhadzuj obaly v okolí školy.
5 Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj tácku s riadom pri okienku a
opusti ŠJ.
1

X. Dochádzka žiakov do školského klubu detí (ŠKD)
1

Ak si prihlásený do ŠK prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania

2
3
4
5
6
7
8
9

Žiakov 1. – 4. ročníka odovzdá príslušnej vychovávateľke učiteľ vyučujúci poslednú
vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠK prihlásení, odvádza učiteľka do šatne.
Zo ŠK si uvoľnený iba na základe písomného vyjadrenia rodiča alebo náhlej nemoci (s
doprovodom rodiča).
Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj v šatni.
Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí rodič
písomne oznámiť.
Zo ŠK alebo pri činnosti v ŠK nemôžeš svojvoľne odísť.
Ranná služba v ŠKD je od 06.00 hod. do 17.00 hod., kedy v sprievode vychovávateľky
prejdeš do triedy.
Záverečná činnosť je od 16.00 hod. do 17.00 hod., preto oznámiš rodičom, aby prišli pre
Teba najneskôr do 17.15 hod.
Tvoje správanie v ŠK sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku II.

XI. Povinnosti žiakov mimo školy
1
2

3
4
5
6

7
8
9

Nezabúdaj, že aj mimo areálu školy, si stále žiakom ZŠ Nábrežná ulica v Kysuckom Novom
Meste a robíš jej meno
Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť dobré
meno a česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom
a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopraných
prostriedkoch.
Chráň si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj
dopravné predpisy.
Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a
športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1. –4. ročníka v zimnom období
(november – marec) od 19.00 hod., v letnom období (apríl – október) od 20.00 hod. Pre
žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v letnom období od 21.00 hod.
Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov
Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie ja takisto
zakázané.
Návšteva reštaurácii, kaviarní a podobných pohostinných zariadení bez prítomnosti
zákonných zástupcov je prísne zakázané.

XII. Práva žiaka
1)
2)
3)
4)

Máš právo na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu
Máš právo na bezplatné vzdelanie
Máš právo na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku
Máš právo na individuálny prístup rešpektujúci tvoje schopnosti a možnosti, nadanie a
zdravotný stav
5) Máš právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie
predmety
6) Máš právo na úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

7) Máš právo na poskytnutie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
8) Máš právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
9) Máš právo na úctu k tvojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému,
psychickému a sexuálnemu násiliu
10) Máš právo na slobodnú voľbu voliteľných a povinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím
programom
11) Máš právo na individuálne vzdelávanie za podmienok platnej legislatívy
12) Máš právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva
13) Máš právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
14) Máš právo na omyl
15) Máš právo určiť si spôsob skúšania a jeho prípravu. (Musí ale splniť podmienku jednej
ústnej odpovede počas klasifikačného obdobia.)
16) Máš právo na objektívne hodnotenie
17) Máš právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
18) Máš právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na
čokoľvek.
19) Máš právo sedieť s kým chceš, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, alebo
spolužiakov.
20) Máš právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
21) Máš právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachovávaš pravidlá školského poriadku a
predovšetkým bezpečnosti a nerušíš ostatných.
Povinnosti žiaka
1) Si povinný dodržiavať školský poriadok a to zvlášť v týchto bodoch:
2) Si povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený.
3) Zo školy odchádzaj bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať iba žiaci,
ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú na popoludňajšom vyučovaní, krúžkoch,
školskom klube, alebo majú osobitné povolenie.
4) V triede a v školských priestoroch si povinný zachovávať čistotu a poriadok.
5) Ak úmyselne, alebo z nedbalosti poškodíš školský majetok, tvoji rodičia sú povinní škodu
nahradiť.
6) Pred začiatkom vyučovacej hodiny si pripravíš pomôcky potrebné pre príslušný predmet,
prípadne sa prezlečieš do športového, či pracovného úboru.
7) Svoje miesto zaujmeš žiak pokojne po zvonení. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje
miesto, ani učebňu.
8) Počas vyučovania sedíš pokojne, nevyrušuješ a nerozptyľuješ spolužiakov.
9) Do školy si povinný nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do
školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy peňazí, alebo
osobné cenné predmety.
10) Ak chceš odpovedať, alebo sa na niečo spýtať, prihlásiš sa zdvihnutím ruky, odpovedáš až
na vyzvanie učiteľa.
11) Nesmú ti ostatní žiaci našepkávať. Nie je ti dovolené opisovať pri písomných prácach.
12) Ak si sa nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, ospravedlníš sa vyučujúcemu
na jej začiatku

13) Nesmieš v priestoroch školy fajčiť, piť alkohol, ani hrať hazardné hry, nenosíš a
nepoužívaš omamné látky, nesmieš písať po stenách a inak znečisťovať budovu.
14) Pri prestávkach sa pohybuješ primerane rýchlo, nesmieš opustiť budovu školy, nerušíš a
neobmedzuješ spolužiakov.
15) V školskom klube sa správaš podľa pokynov vychovávateľa, bez dovolenia sa nevzďaľuj
a neodchádzaj domov.
16) V školskej jedálni sa zdržuj len počas podávania stravy, správaj sa disciplinovane, riaď sa
pokynmi pedagogického dozoru.
17) Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa riaď pokynmi vedúceho učiteľa a
ostatných pedagogických pracovníkov.
18) Ak nemôžeš prísť do školy pre inú, ktorá je vopred známa, požiadaj svojho zákonného
zástupca o uvoľnenie z vyučovania.
19) Tvoju neprítomnosť ospravedlní písomne, alebo ústne rodič v deň tvojho príchodu do
školy, najviac 5 vyučovacích dní po sebe.
20) Ak v tvojej rodine niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámiš to ty , alebo tvoj
rodič bezodkladne riaditeľovi školy.
21) Nebude ti umožnená návšteva cudzích osôb vo vonkajších priestoroch a budove školy,
okrem rodičov.
22) Môžeš byť ospravedlnený z hodín Tv len po predložení lekárskeho potvrdenia o chorobe.
XIII. Hodnotenie správania žiakov
Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – veľmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – menej uspokojivé,
4 – neuspokojivé.
Stupeň 1 (veľmi dobré),
ak žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa
menej závažných previnení.
Stupeň 2 (uspokojivé),
ak žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a
usiluje sa svoje chyby napraviť.
Stupeň 3 (menej uspokojivé),
ak žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, alebo sa dopúšťa ďalších
previnení.
Stupeň 4 (neuspokojivé),
ak žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné
vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a
zamestnancov školy.

XIV. Pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny

a) Pochvaly a iné ocenenia
(1) Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný
alebo statočný čin podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Typy pochvál a ocenení: - individuálna ústna alebo písomná pochvala tr. učiteľom,
riaditeľom, zástupcom zriaďovateľa pred kolektívom triedy alebo
školy,
- udelenie diplomu, vecnej odmeny – napr.za vzornú reprezentáciu
školy, za umiestnenie v súťaži, za aktívnu prácu v žiackej rade, za
výborný prospech, za vzorné plnenie úloh.
(3) Návrh sa prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenáva sa do triedneho výkazu alebo
katalógového listu žiaka.
b) Opatrenia vo výchove na posilnenie disciplíny
(1) Opatrenie na posilnenie disciplíny sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo
opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla
zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti sa ukladá niektoré z opatrení : napomenutie
triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom.
(2) Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní
v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní
v pedagogickej rade.
(3) O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného
zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo
katalógového listu žiaka.
XV. Ochranné opatrenia
Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov,
narúša alebo znemožňuje ostatným výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné
opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania do samostatnej miestnosti
za prítomnosti pedag. zamestnanca. Slúži na upokojenie žiaka, o dôvodoch a priebehu sa
vyhotoví písomný záznam.
Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (
školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy bezodkladne privolá
zákonného zástupcu žiaka,( zdravotnú pomoc, políciu), ktorý za žiaka preberá zodpovednosť
XVI. Práva a povinností zákonných zástupcov

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
Ako zákonný zástupca žiaka máte :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Právo, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali vášmu dieťaťu
informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta
a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
Právo oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy, výchovným programom ŠKD
a školským poriadkom
Právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní
Právo byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
Právo zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
Právo vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy a výchovnému programu
ŠKD
Právo byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľ školy
Právo požiadať ktoréhokoľvek pedagogického a odborného zamestnanca školy o odbornú
radu, týkajúcu sa otázok výchovy a vzdelávania.
Právo požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v prípadoch, ktoré sú určené
zákonom.
Právo voliť a byť volený ako zástupca triedy v rade rodičov.

Ako zákonný zástupca žiaka ste povinní :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytvoriť pre vaše dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na
plnenie školských povinností
Venovať veľkú starostlivosť výchove a vzdelávaniu žiakov k správnej voľbe povolania,
pomáhať riešiť prípady žiakov z výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí
a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom
Dbať na sociálne a kultúrne zázemie vášho dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby
Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti vášho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh
výchovy a vzdelávania
Nahradiť škodu, ktorú vaše dieťa úmyselne zavinilo
Prihlásiť vaše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dochádzalo
do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti na výchove a vzdelávaní musíte doložiť
dokladmi v súlade so školským poriadkom
Ohlásiť škole príčiny neprítomnosti vášho dieťaťa bez zbytočného odkladu. za dôvod
ospravedlnenej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený
zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo
náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti
v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach

•

•

Neprítomnosť vášho dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, môžte
ospravedlniť vy, vo výnimočných prípadoch a osobitne odôvodnených prípadoch môže
škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť neprítomnosti. Ak bude neprítomnosť vášho dieťaťa z dôvodu ochorenia
trvať dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, musíte predložiť potvrdenie od lekára
Spolupracovať so školou, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov.

Zákonný zástupca žiaka ďalej môže:
•
•

Pomáhať škole pri výchove a vzdelávaní žiakov, predovšetkým v mimotriednej
a mimoškolskej činnosti.
V prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiaka, môžu do troch dní odo dňa, kedy
sa dozvedeli výslednú známku, písomne požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný
pred komisiou.

XVII. Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitného ochorenia
1) Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší (dieťa sa škrabe, je nepokojné...)
oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi žiaka. Zákonný zástupca
je povinný prísť po žiaka do školy (resp. niektorý z rodinných príslušníkov)
2) Triedny učiteľ odporučí zákonnému zástupcovi navštíviť obvodného lekára a účelom
potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie
3) Vedenie školy informuje všetkých rodičov (zvolaním rodičovských združení, zápisom do
žiackej knižky), že na škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní, že učitelia
školy, s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym
úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v
žiackych kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia. Vedenie školy tiež požiada
rodičov o súčinnosť, tzn. aby taktiež priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.
XVIII. Opatrenie proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog medzi žiakmi
Toto opatrenie vydáva riaditeľ ZŠ Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto (v zmysle
vyhlášky č. 80/1991 Zb., zákona č. 377/2004, zákona č. 219/1996 Z.z., zákona č.140/1961Zb.),
ako neoddeliteľnú súčasť Školského poriadku, v záujme zamedziť užívanie a šírenie drog
a ostatných návykových látok v škole a súčasne v záujme zachovania všetkých práv dotknutých
osôb. Dotknutými osobami sú žiaci ZŠ Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto.
Žiakom je zakázané:
a) fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy, pri činnostiach organizovaných školou
b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje,
návykové látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo
pri činnostiach organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v škole alebo pri
činnostiach organizovaných školou
c) prechovávať návykové látky v škole, areáli školy, ako aj na akciách
organizovaných školou

d) prinášať a distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy)
ďalším osobám, v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou
Záverečné ustanovenia
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie
školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť :
Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov i
spolužiakov a zaslúžené odmenu
Tento školský poriadok bol prerokovaný a schválený na zasadnutí pedagogickej rady dňa 31.
augusta 2009 v Kysuckom Novom Meste
PaedDr. Igor Drexler
riaditeľ školy

Prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady dňa 02. septembra 2013 a na zasadnutí
Rodičovskej rady dňa 25.9.201. Platí v pôvodnom znení

Dodatok č.1 k bodu IV
Pokiaľ sa žiak zdržuje budove školy i napriek tomu, že si už neplní školské povinnosti a tým
porušuje zákaz zdržiavania sa v škole, škola neberie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú
na zdraví, príp. majetku žiaka.
Dodatok č. 2
Výchovné opatrenia
Udelenie pochvaly:
1.

Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú
úspešnú prácu ti bude udelená pochvala. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.
Škola udeľuje:
a) pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom
zázname
b) pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky
c) ústnu pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy
d) pochvalu od riaditeľa školy za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy
e) odmenu žiakom, ktorí končia povinnú šk. dochádzku, prospeli s vyznamenaním
a reprezentovali školu (vecná cena alebo ocenenie účasťou na koncoročnom
výlete pre ocenených žiakov)

Udelenie výchovného opatrenia za priestupky
Za závažné alebo opakované previnenia ti bude udelené výchovné opatrenie, ktoré spravidla
predchádza zníženiu známky zo správania. Aj za jedno previnenie ti možno udeliť výchovné
opatrenie na posilnenie disciplíny. Podľa závažnosti previnenia sa ti ukladá niektoré z týchto
opatrení :
a)
b)
c)
d)

zápis do žiackej knižky
zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu
napomenutie od triedneho učiteľa za 3 menej závažné porušenia
pokarhanie od triedneho učiteľa za 4 až 5 menej závažných porušení alebo za
1 závažné porušenie
e) pokarhanie od riaditeľa školy za každé ďalšie porušovanie, ak pokarhanie triedneho
učiteľa nemalo účinok, za 6 až 9 menej závažných porušení alebo 1 závažné porušenia,
pri väčšom počte previnení nasleduje znížená známka zo správania
f) Ochranné opatrenie v zmysle ods. XV. Školského poriadku

Za menej závažné porušenie sa považuje:
o zabúdanie pomôcok na vyučovanie
o nevhodná úprava zovňajšku ⃰1 (viď ods. VI. Školského poriadku Starostlivosť
o zovňajšok)
o opakované neprezúvanie sa

o
o
o
o
o
o

neplnenie si povinnosti týždenníka
drobné konflikty medzi spolužiakmi
opakované prinášanie vecí, ktoré nepatria na vyučovanie a rozptyľujú pozornosť žiaka ⃰2
opakované neospravedlnené neskoré príchody na vyučovanie alebo vyučovacie hodiny
opakované narúšanie vyučovacieho procesu
nepovolené používanie mobilného telefónu, iPodu

Za závažné porušenie sa považuje:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

bezdôvodné opustenie školy alebo aktivity organizovanej školou
prepisovanie známok v žiackej knižke o dokázané klamstvo, podvod
hrubé, vulgárne a arogantné správanie k učiteľom, zamestnancom školy, spolužiakom
ponižovanie a opakované urážanie spolužiakov
opakované výrazné narúšanie vyučovacieho procesu (použitie Ochranného opatrenia
v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelaní)
ničenie školského majetku (vrátane učebníc a pomôcok poskytujúcich školou) a majetku
iných žiakov
fajčenie, užívanie alkoholu, drog a iných omamných látok v škole i mimo nej ako aj
neoznámenie užívania drog a iných omamných látok inými žiakmi školy (viď Školský
poriadok ods. XVIII Opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog
medzi žiakmi)
krádež
vydieranie spolužiakov, akákoľvek forma diskriminácie voči spolužiakom, učiteľom,
šikanovanie a jej neoznámenie
úmyselné fyzické ublíženie
úmyselné opakované oneskorené príchody na vyučovanie
neospravedlnené vyučovacie hodiny (viď nasledujúci odsek Dodatku)
opakované menšie porušovania školského poriadku i napriek upozorneniam vyučujúcich
nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa
propagácia a používanie symbolov ponižujúcich iné rasy či skupiny ľudí – nacistické
symboly, propagácia fašizmu a rasovej diskriminácie

Za neospravedlnené hodiny ti bude navrhnuté niektoré z výchovných opatrení
alebo navrhnutá znížená známka zo správania:
1. Za 1 – 2 neospravedlnené hodiny ti triedny učiteľ navrhne pokarhanie od triedneho
učiteľa
2. Za 5– 6 neospravedlnených hodín ( t.j.1 vyučovací deň) ti triedny učiteľ navrhne
pokarhanie od riaditeľa školy
3. Za 7 – 20 neospravedlnených hodín ti triedny učiteľ navrhne zo správania stupeň 2
(uspokojivé)
4. Za 21 – 30 neospravedlnených hodín ti triedny učiteľ navrhne stupeň 3 (menej
uspokojivé)
5. Nad 30 neospravedlnených hodín ti triedny učiteľ navrhne stupeň 4 (neuspokojivé).
Triedny učiteľ ti udeľuje pokarhanie po prerokovaní s riaditeľom školy v zmysle platného
Školského poriadku. Riaditeľ školy ti udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
Napomenutie a pokarhanie sa ti udeľuje pred kolektívom triedy alebo školy. O udelení opatrenia
informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa

zaznamená do triedneho výkazu. Pred udelením niektorého opatrenia treba previnenie alebo
pokles objektívne prešetriť. Príslušnou známkou zo správania je žiak hodnotený za konkrétne
klasifikačné obdobie bez ohľadu na to, či mu už bola predtým znížená známka zo správania alebo
nie. Ak žiak dostal výchovné opatrenie a nemalo primeraný účinok, za klasifikačné obdobie mu
bude udelená znížená známka zo správania. Návrh na uloženie vých. opatrenia je vždy
preukázateľným spôsobom vopred konzultovaný so zákonným zástupcom.
⃰1

Nevhodnou úpravou zovňajšku sa rozumie:
-

⃰2

nosenie špinavého dotrhaného oblečenia
prefarbovanie vlasov extravagantnými farbami
výrazne líčenie a maľovanie tváre
nosenie piercingov na tvári (nos, ústa)
topánky na vysokom podpätku
vulgárna a zosmiešňujúca či ponižujúca reklama na oblečení
nosenie šiltoviek alebo iných pokrývok hlavy počas vyučovania vrátane prestávok
oblečenie výrazne odhaľujúce hrudník, pozadie a brucho

Vecami rozptyľujúcimi pozornosť a narúšajúcimi vyučovanie sa rozumie:
-

mobil (používanie iba v zmysle Školského poriadku odsek II. (9) Správanie žiaka počas
vyučovania)
iPod, notebook a podobné zariadenia IKT (iba so súhlasom vyučujúceho)
mp3 a mp4 prehrávače, slúchadla, fotoaparáty, kamery
ostré predmety (nožnice iba na pokyn vyučujúceho)
časopisy a knihy nevhodné pre školopovinnú mládež
kolieskové korčule (iba v zmysle školského poriadku mimo budov školy a školského
zariadenia)
drahé šperky, cenné veci a väčšie množstvo peňazí (v prípade odcudzenia alebo straty
škola nenesie zodpovednosť)
hračky a podobné predmety nesúvisiace priamo s vyučovacím procesom (iba so súhlasom
triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy)
cigarety, drogy a alkohol

Tento Dodatok bol prerokovaný a schválený na zasadnutí pedagogickej rady dňa 24.4.2014
v Kysuckom Novom Meste a platný je od 1. februára 2014

Dodatok č. 3 – Pohyb cudzích osôb v priestoroch školy
1. Cudzím osobám je zakázaný pohyb vo vnútorných priestoroch školy bez ohlásenia
vedeniu
2. Osoby, ktoré navštívia školu, oznámia svoj príchod prostredníctvom školníka alebo
zodpovednej
pracovníčky (služba vo vestibule) vedeniu školy.
3. Rodičia, ktorí konzultujú s triednymi vyučujúcimi problémy svojich detí, majú povolené
návštevy školy v čase prevádzky školy, prípadne podľa vopred dohodnutého termínu tak,
aby sa v čo najmenšej miere narúšalo vyučovanie.
4. Vzhľadom na krátkosť prestávok sa odporučuje rodičom konzultácie prevádzať pred
vyučovaním a po ňom. Cez prestávky len vo výnimočných prípadoch.
5. Pre konzultácie s rodičmi je vyhradená miestnosť výchovného poradcu, aby sa problémy
neriešili na chodbe školy, prípadne v triede pred žiakmi.
6. Vstup dospelých osôb do triedy k žiakom povoľuje riaditeľ školy, prípadne jeho
zástupkyňa tak, aby sa nenarušilo vyučovanie a príprava žiakov na ďalšiu hodinu.
7. Vstup do budovy školy mimo jej prevádzky povoľuje riaditeľ školy tak, aby bol v škole
prítomný školník, riaditeľ školy, prípadne zástupkyne riaditeľa.
8. Vstup do školskej kuchyne je návštevníkom / okrem kontrolných orgánov / zakázaný.

Dodatok 4 k bodu XVIII. Opatrenie proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog
medzi žiakmi
Postup školy v prípade podozrenia, že žiak je pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej
látky
Na základe zákona č. 219/1996 a jeho novely č. 214/2009 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov podľa čl. II, ktorý mení zákon č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §5 ods. 10 je riaditeľ
a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja
alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
Zároveň podľa vyššie citovaného zákona v §2 je uvedené, že osoby maloleté do 15 rokov a
mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú
povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím
prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.
Vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok sú oprávnení vykonávať podľa
uvedeného zákona príslušníci Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície
a zamestnanci obecnej a mestskej polície.
Preto v prípade podozrenia, že si (žiak) pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky bude
vedenie školy postupovať voči tebe podľa uvedeného zákona - privolá pracovníkov mestskej
polície a požiada ich o súčinnosť pri riešení uvedenej situácie (dychovej skúške). Zároveň
budeme kontaktovať tvojho rodiča (zákonného zástupcu) a v prípade potreby aj rýchlu zdravotnú
pomoc.
V prípade podozrenia na požitie alkoholu alebo inej omamnej látky u žiaka, písomný súhlas
tvojho rodiča na vyšetrenie alkoholu nie je potrebný.

Dodatok 5 Postup školy pri zistení šikanovania alebo podozrenia zo šikanovania
Pri odhaľovaní šikanovania, spôsoboch prevencie a opatreniach na riešenie takýchto situácií má
škola vypracovanú Smernicu č. 15 podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R
k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
Dodatok 6 Oslovenia a pozdravy
1. Pri stretnutí s členmi pedagogického zboru a nepedagogickými zamestnancami školy používaj
oslovenie „pán“ a „pani“ (učiteľka, učiteľ, riaditeľ, školník, upratovačka, kuchárka ...)
2. Slušne pozdrav všetkých starších ľudí v škole, všetkých učiteľov a zamestnancov školy v
priestoroch školy, na ulici, na kultúrnospoločenských podujatiach vhodným pozdravom
3. V hromadných dopravných prostriedkoch sa správaj v súlade so zásadami slušného správania.
Na uliciach a cestách plne rešpektuj dopravné predpisy. K iným osobám buď vždy zdvorilý a v
prípade potreby im pomáhaj.

Dodatky k školskému priadku 3 – 6 boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady
dňa 31.8.2015 a platné sú od 1.9.2015

