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Vnútorný poriadok školy

školský rok 2019/2020

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov a prevádzkových pracovníkov .
Dôsledné plnenie týchto noriem je základnou povinnosťou všetkých.
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Práva žiakov
1.

Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národn ého
alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelanie.

2.

Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

3.

Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnoten ia
ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo
do nich nahliadnuť.

4.

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia.
Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácii správania.

5.

Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách.

6.

Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.

7.

Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.

8.

Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.
Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.

9.

Majú právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športo vých,
kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola.

10. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a
školského špeciálneho pedagóga.
11. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil
prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu zástupcovia žiaka.
12. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
13. Žiak má právo na omyl.
14. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.
15. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov aj spolužiakov.
16. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
17. Žiak má právo na prestávky, ako ich určuje tento VPŠ.
18. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľov alebo spolužiakov.
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Povinnosti žiakov
Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v
každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. Žiak prichádza do školy o 7.30 hod. Ranná komunita
začína o 7.45, žiak je v triede pripravený na vyučovanie. Začiatok vyučovania je o 08.00 hod. Vyučovacia jednotka
trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové, desiatová prestávka
nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 10 minút. Po tretej vyučovacej hodine je veľká, 15 minútová
prestávka.
06 .00 - otvorenie budovy školy pre žiakov ŠKD
7.30

- začiatok dozorov na určených miestach ,otvorenie školy

7.45

- uzavretie budovy školy, ranná komunita

8.00

- začiatok vyučovania

Organizácia vyučovania
1.

skupina

1.vyuč. hodina'; 08.00 - 08.45

2. skupina

2. vyuč. hodina:08.55 -09.40

1.

vyuč. hodina: 08.00 - 08.45

3. vyuč. hodina:09.50 -10.35

2.

vyuč. hodina: 08.55 - 09.40

4. vyuč. hodina: 10.50- 11.35

3.

vyuč. hodina: 09.50 - 10.35

Obed: 11.35-12.05

4.

vyuč. hodina: 10.50- 11.35

5.

vyuč. hodina: 11.45-12.30

5.vyuč. hodina:

12.05 -

12. 50

6vyuč. hodina:

13.00 -

13.45

Obed: 12.30-13.00
6. vyuč. hodina: 13.00 - 13.45

Príchod žiakov do školy

1.

Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby boli najneskôr 7.45 na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami
a mohli sa zúčastniť rannej komunity . Budova školy sa ráno uzavrie o 7.45 hod.

2.

Žiaci, ktorí prídu do školy skôr (okrem žiakov navštevujúcich ŠKD), ako je stanovený začiatok vyučovania, sa zdržiavajú vo
vestibule školy. Do budovy školy sa vchádza výlučne hlavným vchodom.

3.

Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa do šatne, kde si odloží vrchný odev, prezuje sa do

4.

zdravotne vhodných prezuviek a uloží si topánky.
V prípade neskorého príchodu sa žiak ohlási zvončekom pri hlavnom vchode.

5.

V triede vyučujúcemu vysvetlí dôvod neskorého príchodu.

6.

Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať bez pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy,
používať skejtbordy, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.

Správanie žiakov na vyučovaní
•

Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré
podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci, potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Rozvrh hodín schválený
riaditeľom školy je zavesený v triede a prístupný žiakom.

•

Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré nesmie svojvoľne meniť. V
odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

•

Pred zazvonením každý sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa.

•

Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito aktívne pracuje, nenašepkáva,
neodpisuje a nevyrušuje.

•

Žiak má právo spýtať sa, ak niečomu nerozumie, ak chce odpovedať, hlási sa zdvihnutím ruky.

•

Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatk om hodiny a
uvedie dôvod.

•

Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.

•

Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.

•

Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi a zvukovými
modulátormi môžu len vyučujúci.

•

Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.

•

Žiakom sa do školy neodporúča nosiť predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje (mobilné telefóny, mp3 prehrávače,
tablety). Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení alebo strate predmetov,
ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.

•

Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón (používaním sa rozumie: telefonovať, písať správy, používať mp3
prehrávač, natáčať video, fotiť, používať iné funkcie mobilného telefónu). Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch
so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.

•

Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje
spísanie záznamu o strate a vykoná ďalšie opatrenia.

•

Základný plavecký a lyžiarsky výcvik sa uskutoční len so súhlasom rodičov.

•

Výlety sa uskutočnia na základe schváleného plánu na školský rok. Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v
školskom roku môže organizovať jednodňový výlet.

•

Žiaci sú na začiatku školského roku a pred každou akciou poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia tr. učiteľom,

•

Ak žiak pracuje aktívne v rámci triedy je v hodnotiacom období odmenený pochvalou tr. učiteľa, ak reprezentuje školu je

príp. vyučujúcim(zápis do tr. knihy).

odmenený pochvalou tr. učiteľa, ak reprezentuje školu a je úspešný je odmenený pochvalou riaditeľa školy.
•

Ak žiak pravidelne porušuje vnútorný poriadok školy a výchovné opatrenia neboli účinné, znižuje sa mu známka zo
správania v zmysle klasifikačného poriadku.

Oslovenie a pozdravy:
•

žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy, aj ostatných dospelých nachádzajúcich sa v budove

•

žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán - pani.
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Správanie žiakov cez prestávky
1.

Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú

dokorán otvorené. Žiakom je dovolené krokom prejsť do inej triedy so, súhlasom službukonajúceho učiteľa.
2.

Po tretej vyučovacej hodine si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú (v prípade priaznivého počasia) na prestávku n a
školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. Počas prestávok sú žiaci povinní rešpektovať a radiť sa pokynmi službukonajúcich
učiteľov.

3.

V prípade nepriaznivého počasia žiaci ostávajú v triede, resp. na chodbe a riadia sa pokynmi službukonajúceho učiteľa.

4.

Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove ’nebezpečnú obuv (dreváky, topánky na vysokom opätku) opúšťať
počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a používať alkohol a narkotik á,
hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím.

5.

Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach alebo v telocvični, odvádza ich vyučujúci.

6.

Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky do kabinetov. Pomôcky vydáva a odkladá príslušný vyučujúci.

7.

Počas voľnej hodiny sú žiaci v ŠKD.

8.

Žiakom sa zakazuje vstup do akejkoľvek odbornej učebne bez prítomnosti učiteľa, vychovávateľky alebo službukonajúcej osoby.

Správanie sa žiakov v školskej jedálni

1.

Školská jedáleň je otvorená v čase od 11.35 do 13.00 hod.

2.

Do školskej jedálne žiaci vstupujú len za prítomnosti službukonajúceho učiteľa. Plán dozorov je vyvesený v školskej jedálni.

3.

Žiakom, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni je zakázané sa v nej zdržiavať.

4.

Žiaci sa v jedálni správajú disciplinovane a riadia sa pokynmi službukonajúceho učiteľa a vedúcej školskej jedálne.

5.

V prípade rozliatia tekutín a vysypania zvyškov jedla na podlahu alebo na stôl ihneď o tom informujú
službukonajúceho učiteľa prípadne pani upratovačku.

Odchod žiakov zo školy
1.

Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papier ov a
iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.

2.

Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, v šatni sa preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Celý odchod
je disciplinovaný a usporiadaný.

3.

Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené.

4.

Akákoľvek výchovná činnosť žiakov v škole končí najneskôr o 16 35hod. Výnimku môže povoliť len riaditeľ školy.

5.

Školský areál je prednostne určený na vyučovanie. O použití areálu školy pred ukončením vyučovania rozhoduje riaditeľ školy.

Dochádzka žiakov do školy
1.

Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účas ť
na vyučovaní nepovinných predmetov je pre zaradených žiakov povinná.

2.

Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Príčinu vymeškania oznámi rodič v
prvý alebo druhý deň vymeškania telefonicky alebo osobne triednemu učiteľovi.

3.

Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny
dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden vyučovací deň triedny učiteľ, na tri a viac dní dáva súhlas riadit eľ
školy.

4.

Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca
alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho
neprítomnosti do 24 hod. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka 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 alebo žiaka na súťažiach.

5.

Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac dva po sebe nasledujúce vyučovacie dni v počte max.1 x za
mesiac, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch
škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho
neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako dva po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

6.

Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

7.

Ak je žiak dlhodobo v domácom ošetrení, zabezpečí triedny učiteľ po dohovore s rodičom individuálne doučovanie. Žiak
oslobodený od vyučovacieho predmetu musí byť prítomný na vyučovaní, kde sa zamestnáva pomocnými úlohami. Ak je to prvá,
alebo posledná vyučovacia hodina, žiak sa vyučovania nezúčastňuje.

8.

Ak žiak v šk. r. bezdôvodne vymešká vyučovanie, a to:
1- 4. vyučovacie hodiny, považujeme to za záškoláctvo a postupujeme ako pri zanedbávaní povinnej
školskej dochádzky, ihneď predvoláme rodičov do školy.

9.

Každú neospravedlnenú hodinu písomne oznamuje rodičom triedny učiteľ.

10.

Výchovné opatrenia za vymeškané hodiny:
1-4 vymeškaných neospravedlnených hodín - pokarhanie od triedneho učiteľa 5-6 vymeškaných neospravedlnených hodín
- pokarhanie od RŠ 7 - 18 vymeškaných neospravedlnených hodín - 2. stupeň zo správania 1 9 - 3 0 vymeškaných
neospravedlnených hodín - 3. stupeň 3 1-a viac vymeškaných neospravedlnených hodín - 4. stupeň
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Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

1.

Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské pries tory,
chrániť majetok školy pred poškodením.

2.

Ak žiak úmyselne poškodí zariadenie školy, triedny učiteľ informuje rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, ktorý sa môže
rozhodnúť, akým spôsobom škodu uhradí (finančne, opravou a pod.).

3.

Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice si ponechá a odovzdá na škole, kde ukončí školský rok.

Starostlivosť o zdravie žiakov
1.

Oblečenie žiakov má byť vkusné, bez výstredností, primerané veku a vyhovujúce vyučovacím potrebám.
Nevhodné je:

•

oblečenie určené na pláž (šortky, trička s ramienkami, s hlbokým výstrihom)

•

športové oblečenie (tepláky, teplákové súpravy)

•

vrchný odev (tričká) má presahovať hornú časť spodného odevu (sukní, nohavíc)

2.

Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a cvičky.

3.

Žiaci sa správajú ohľaduplne k svojim zdravotne oslabeným spolužiakom.

4.

V prípade školského úrazu žiaka mu je poskytnutá prvá pomoc. Lekárničky sú umiestnené v zborovni.
Na odborné ošetrenie sprevádza zraneného dospelá osoba.

5.

Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané!

6.

Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané!

7.

Žiak je povinný bezodkladne informovať tr. učiteľa, vyučujúceho dozorkonajúceho učiteľa alebo inú osobu konajúcu dozor pri
činnosti organizovanou školou o vzniku úrazu alebo akékoľvek poškodenia zdravia vrátane drobných poranení, rovnaká je
oznamovacia povinnosť aj keď je svedkom úrazu.

8.

Žiakom je zakázané:
-

používať akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania alebo násilia voči ostatným žiakom
naháňať sa vo vnútorných priestoroch školy

-

vyvolávať hádky a roztržky končiace bitkou, šikanovať spolužiakov, vzájomne sa napádať a napádať
spolužiakov iných ročníkov – šikanovanie

-

odhadzovať odpadky na podlahu, ktoré potom slúžia ako zdroj úrazu

-

nosiť do školy ostré predmety, nože, boxery, zápalky, petardy, pyrotechnické výrobky, nosiť a
používať laserové ukazovadlá

9.

Žiaci sú povinní hlásiť svojmu triednemu učiteľovi, RŠ, prípadne rodičom akékoľvek formy šikanovania,
zastrašovania, obťažovania, násilia, ktoré boli použité proti nim, alebo ktorého boli svedkom. Tak isto je povinný hlásiť
pedagógovi každý úraz.
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Samospráva triedy
1.

Žiacky kolektív triedy volí za účasti triedneho učiteľa triednu samosprávu, ktorá je pomocným orgánom triedneho
učiteľa.

2.

Týždenníkov menuje triedny učiteľ a ich mená poznačí do triednej knihy. Ich povinnosti sú:
•

na každej hodine hlásia neprítomných

•
•

cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu
po skončení vyučovania zotrú tabuľu. Kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, prekontrolujú uzávery
vody. Dbajú o vyloženie stoličiek na školské lavice, o vyprázdnenie školských lavíc, zhasnutie svetiel zodpovedajú
za čistotu v triede

•

starajú sa o disciplínu počas prestávok

•

kontrolujú prežúvanie žiakov, zotrú po hodine tabuľu
ak sa do desiatich minút po začiatku hodiny nedostaví do triedy učiteľ, oznámia to v zborovni.

Výchovné opatrenia
Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.
1.

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný čin alebo statočný čin, za dlhodobú
úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.
Škola udeľuje:
•

pochvalu od vyučujúceho do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname,

•

pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,

•

písomnú pochvalu od riaditeľky školy,

•

najlepších žiakov môže riaditeľka školy navrhnúť na ocenenie starostovi obce a pod.
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2.

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakom za závažné alebo opakované previnenia v priebehu hodnotiaceho obdobia. Spravidla predchádzajú
zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku.

Škola udeľuje:
•

napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa.

•

pokarhanie od riaditeľky školy pred kolektívom triedy alebo školy, ktoré sa zaznamená do poznámok v klasifikačnom hárku
ihneď po uložení a riaditeľka školy o udelení opatrenia informuje preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.

3.

Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny pripravenú na
lavici.
Zápisy v klasifikačnom zázname:

1-3-napomenutie triednym učiteľom
4-6 - pokarhanie triednym učiteľom
7-9 - pokarhanie riaditeľom školy
10-11 - zhoršená známka zo správania 2. stupňa
12-13 - zhoršená známka zo správania 3. stupňa

Uložené opatrenia na posilnenie disciplíny sú podkladom na hodnotenie a klasifikáciu správania v I. a II.
polroku po prerokovaní v pedagogickej rade. Udelenie 3. a 4. stupňa zo správania sa zdôvodní v triednom výkaze.
Všeobecné ustanovenia
1.

Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania a vo voľných dňoch tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy
spoločnosti.

2.

Večerných podujatí, kultúrnych vystúpení a pod. sa žiaci môžu zúčastniť len v sprievode rodičov, plnoletej osoby.

3.

Podľa potreby zabezpečujú pedagogickí pracovníci konzultácie a informácie pre rodičov.
\ ■ Základné práva a povinnosti rodičov .

I.

Práva a povinnosti rodiča

1.

Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania pôsobiaci v obvode školy sa dobrovoľne
združujú v Rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov, rodičov na riešení otázok
výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.

2.

Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri
zlepšovaní školského prostredia poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoš kolských a mimo triednych
výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky,
pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc, pomáhať škole pri spolupráci so závodmi a spoločenskými
organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o
výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimo triednej a mimoškolskej
činnosti, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými
vplyvmi.
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1.

Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh

a

podporuje ho. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na

vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy.
Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

II.

Spolupráca školy a rodiny.

Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka prostredníctvom žiackej knižky.
Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma
zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr.
rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy.
Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku,
požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou.
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Záverečné ustanovenia

Všetci žiaci a zamestnanci školy musia byť s vnútorným poriadkom školy oboznámení.
Vnútorný poriadok školy musí byť prístupný všetkým zamestnancom, je záväzný pre všetkých zamestnancov školy,
jeho porušenie sa posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny.

Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 30.8.2018

Vypracovala: PaedDr. Viera Barbuščáková

\
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V n ú t o r n ý p o r i a d o k cvičebne

1.

Cvičebňa sa môže používať len podľa plánu, ktorý vypracuje vedenie školy v spolupráci s uč. TV.

2.

Školské a mimoškolské podujatie poriadené v cvičebni mimo rozvrhu musia byť schválené riaditeľom školy.

3.

Žiaci vstupujú do cvičebne v športovom úbore a v športovej obuvi, pod dozorom učiteľa, cvičiteľa, trénera.

4.

Počas prestávok a mimo vyučovania sa tu nesmú žiaci zdržiavať.

5.

Na hodinách TV žiaci dodržujú pokyny učiteľa. Náradie používajú len s dovolením vyučujúceho.

6.

Po hodine alebo tréningu vrátia cvičenci náradie na svoje miesto. Udržiavajú poriadok.

7.

Žiaci /cvičenci/ sa riadia bezpečnostnými a hygienickými predpismi, správajú sa tak, aby sebe alebo spolužiakovi
nezapríčinili úraz.

8.

Vyučujúci kontrolujú stav a bezpečnosť náradia. Poškodené náradie ihneď vyradia a nepoužívajú ho. Poškodenie
nahlásia vedeniu školy.

9.
10.

Lekárnička je k dispozícii v zborovni školy.
Žiaci s nevyhovujúcim cvičebným úborom sa nemôžu cvičenia zúčastniť z bezpečnostných dôvodov.

Dodatok č. 1
Postup školy pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka /§18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na
dieťa/

1.

Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v rozsahu 1 - 4 vyučovacích hodín udelí triedny učiteľ žiakovi napomenutie /napomenutie
triednym učiteľom/.

2.

Neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na viac ako 4 vyučovacích hodinách oznámi RS preukázateľným spôsobom zákonnému
zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica. Riaditeľ školy udelí žiakovi pokarhanie.

3.

Za opakovanú neúčasť na viac ako 4 vyučovacích hodinách alebo neospravedlnenú neúčasť trvajúcu viac ako 2
vyučovacie dni sa udelí žiakovi znížená známka zo správania.

4.

Neospravedlnená neúčasť trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky.
Túto skutočnosť oznámi v zmysle ustanovenia §5 ods. 9 a 10 zákona 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a šk. samospráve R Š
obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a sociálnemu úradu, v ktorého územn ej pôsobnosti sa obec nachádza.
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Výchova k ľudským právam ĽP

Všetky témy sú súčasťou učebných osnov výchovne sa budú používať aj v iných predmetoch, podľa aktuálnosti
tém.

1.

Všetkým deťom náležia práva uvedené v deklarácií práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva,
politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

2.

Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a
dôstojných podmienkach vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne.

3.

Dieťa má

mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

4.

Dieťa má

právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

5.

Telesne, duševne, alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

6.

Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obklopené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť
venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

7.

Dieťa má

nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

8.

Dieťa má

byť medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc a ochrana.

9.

Dieťa má byť chránené všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

10.

Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť
vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľud í.
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Dodatok č.2
Stratégia zvládania šikanovania v našej škole

Šikanovanie je zámerné opakované ubližovanie druhému /či už fyzické alebo psychické/ jednotlivcom alebo skupinou žiakov. Napr .
bitie, strkanie, krádež peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ohováranie, nadávky, vylúčenie zo spoločnosti ostatných. Jednorazové
akcie sa väčšinou za šikanovanie nepovažujú.
Obeť /šikanovaný žiak/

- máva nízke sebavedomie spravidla býva menej zdatný agresor
- má odmietavý vzťah k násiliu
- ťažko sa presadzuje medzi vrstovníkmi /deti osamelé, bez kamarátov
-nadmerne ochraňovaný rodičmi
- provokujúci správaním
- v kolektíve neobľúbený

- býva slabý, ustráchaný jedinec, spravidla prehráva pri 1. testovaní útočníkom

Postup triedneho učiteľa pri výskyte šikanovania v triede

1.
2.

V triede s výskytom šikanovania zistiť pomocou dotazníka závažnosť problému /anonymný dotazník vyplnia všetci žiaci triedy/.
Pohovor triedneho učiteľa, vých. poradcu, prípadne vedenia školy s obeťou šikanovania. Musia byť prítomní najmenej dvaja
pedagógovia /žiak - obeť šikanovania vyplní záznamový /.

3.

Nájdenie vhodných svedkov, individuálne konfrontačné rozhovory so svedkami, nikdy nie konfrontácia obete a agresora
súčasne /triedny učiteľ vyplní záznamový formulár č.2/.

4.

Rozhovor s agresorom /agresormi

5.

Pohovor s rodičmi zúčastnených strán samostatne, predložiť formulár o tom, ako popísali prípad deti,
predložiť pozorovací hárok triedneho učiteľa.

6.

V prípade viacerých útokov riešenie situácie s políciou, so sociálnou kurátorkou.

Dodatok č. 3

Organizácia školského roka

1.Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

