ŠKOLSKÝ PORIADOK
Základnej školy HAVAJ
čl. 1
Úvodné ustanovenie
Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok.
čl. 2
Všeobecné ustanovenie
1. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje
rozvoj osobnosti ţiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie,
demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a
telesnej. Poskytuje ţiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej,
prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky
a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v ţivote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a
vzdelávanie.
2. Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spoluţitia celého školského kolektívu ţiakov,
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a rodičov, resp. zákonných zástupcov
ţiakov, ktorých dodrţiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školy.
čl. 3
Práva detí
1. Všetkým deťom náleţia práva uvedené v deklarácií práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby,
pohlavia, reči, náboţenstva, 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 výţivu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke sluţby.
5. Telesne, duševne, alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru,
výchovu a starostlivosť.
6. Všade, kde je to moţné, 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 moţnosti 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 vyuţívania. Detská práca
nesmie byť dovolená.
10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môţe podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie.
Dieťa má byť vychovávane v duchu porozumenia, znášanlivosti,priateľstva medzi národmi, mieru
a bratstva všetkých ľudí.
Práva žiakov
1. Ţiak má právo na školu
Ţiak má právo plniť povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý alebo
prechodný pobyt. Na návrh zástupcu ţiaka alebo riaditeľa školy môţe ţiak zo závaţných
výchovných alebo osobných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku v inej škole, a to na
základe súhlasu riaditeľa školy, ktorú ţiak navštevuje, a riaditeľa školy, ktorú ţiak má
navštevovať.
2. Ţiak má právo na prevedenie do inej školy
Ţiak má právo na prevedenie do inej školy. Prevedenie do inej školy sa musí prerokovať so
zástupcom ţiaka; pri prevedení ţiaka treba dbať, aby dochádzka do inej školy neţ do školy, v
obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt, nespôsobovala ţiakovi ťaţkosti. Ak sa ţiak
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prevádza do inej školy, zašle riaditeľ doterajšej školy škole, do ktorej sa ţiak prevádza,
dokumentáciu o ţiakovi a záznam o jeho správaní a prospechu za neukončené klasifikačné
obdobie.
Ţiak má právo na vzdelanie
Ţiak má právo na bezplatné vzdelanie v materinskom jazyku. Vzdelanie má smerovať k plnému
rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Kaţdý
ţiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese.
Ţiak má právo na slobodu prejavu
Ţiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Ţiaci môţu
vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie
ohrozovať slobodu prejavu iných ţiakov, ţiadny prejav nesmie byť vulgárny ani uráţlivý a musí
byť v súlade so základnými etickými princípmi a normami.
Ţiak má právo na komisionálne preskúšanie
Ak ţiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II.
polroka, môţe zákonný zástupca ţiaka do troch dní od prevzatia vysvedčenia poţiadať riaditeľa
školy o komisionálne preskúšanie.
Ţiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít
Kaţdý ţiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích krúţkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou
súhlasí vedúci krúţku a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky.
Ţiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
moţnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom
Ţiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, k učivu poloţiť otázku a dostať na ňu odpoveď.
Ţiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.
Ţiak má právo na objektívne hodnotenie.
Ţiak má právo primerane vyuţívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, kniţnicu.
Ţiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s
ľudskou dôstojnosťou a vekom dieťaťa.
Ţiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a
zdravotný stav.
Ţiak má právo dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích
výsledkov od pedagogických zamestnancov.
Ţiak má právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi.
čl. 4
Povinnosti žiakov
Ţiak je povinný slušne sa v škole správať, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa
svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodrţiavať tento poriadok školy.
Ţiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby
neporušoval zásady spolunaţívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.
Ţiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností,
ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do záujmových
krúţkov, do školskej druţiny a školského klubu je pre zaradených ţiakov povinná.
Ţiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
Ţiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udrţiavať v poriadku a v čistote svoje miesto,
triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením; je povinný nosiť do
školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov. Akékoľvek poškodenie
zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť
rodič ţiaka (zákonný zástupca).
Pred skončením vyučovania ţiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy a zdrţovať
sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.
Ţiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spoluţiakov; ţiakom sú v priestoroch školy a v jej
areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických
nápojov, poţívanie zdraviu škodlivých látok.

čl. 5
Výchovné opatrenia
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú ţiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za zásluţný
alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.

2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje ţiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ
alebo riaditeľ školy.
3. Ţiakovi moţno udeliť :
a) pochvalu od vyučujúceho na vyučovaní
b) pochvalu od vyučujúceho do ţiackej kniţky ţiaka
c) pochvalu od triedneho učiteľa
d) pochvalu od riaditeľa školy
e) diplom
4. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.
5. Opatrenie na posilnenie disciplíny ţiakov sa ukladá za závaţné alebo opakované previnenie proti
školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníţeniu stupňa zo správania.
6. Podľa závaţnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
a) poznámka do ţiackej kniţky ţiaka,
b) napomenutie od triedneho učiteľa,
c) pokarhanie od triedneho učiteľa,
d) pokarhanie od riaditeľa školy
e) zníţenie známky zo správania.
7. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy.
8. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
9. Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy.
10. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu ţiaka, opatrenie
sa zaznamenáva do triedneho výkazu.

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sú:
Napomenutie od triedneho učiteľa
neprezúvanie sa v priestoroch školy
nesplnenie povinností týţdenníkov
vyrušovanie, nedisciplinovanosť, zaoberanie sa činnosťami, ktoré nesúvisia
s predmetom vyučovania (vykrikovanie, otáčanie, svojvoľné opustenie miesta)
našepkávanie, odpisovanie, pouţívanie nedovolených pomôcok, podvádzanie
vulgárne vyjadrovanie sa v škole
za oneskorený príchod na vyučovanie bez objektívnych príčin
naháňanie sa po chodbách
pokrývka hlavy v budove školy (šiltovka, čiapka, kapucňa,..)
oblečenie nespĺňajúce kritériá (zahaľujúce obvod pásu, ramená)
svojvoľné porušenie zasadacieho poriadku
Pokarhanie od triedneho učiteľa
pouţitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine
pouţitie discmanov, walkmanov, mp3 a mp4 prehrávačov, slúchadiel... na vyučovacej hodine
oblievanie sa vodou, rozlievanie vody, guľovanie sa snehom v budove školy,
pohadzovanie papierov
pouţitie skateboaru, kolieskových korčúľ, kolobeţky v budove školy
Pokarhanie riaditeľom školy
vykláňanie sa z okien, vysedávanie na oknách, vyhadzovanie predmetov z okien
opustenie budovy školy počas vyučovania bez súhlasu učiteľa (vrátane prestávok)
opakované pokarhania triednym učiteľom, podľa závaţnosti priestupku
Znížená známka zo správania
úmyselné poškodzovanie majetku školy alebo osoby + finančná náhrada

zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy (vulgarizmy)
donášanie a prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie a ţivot
krádeţe
pouţívanie a prechovávanie legálnych a nelegálnych drog a iných zdraviu škodlivých
návykových látok v priestoroch školy a na podujatiach organizovaných školou (toxické,
omamné a návykové látky)
šikanovanie, vydieranie (akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie, prejavy
šikanovania a jeho propagácia)
fyzické napadnutie a ublíţenie na zdraví
sexuálne obťaţovanie
sfalšovanie pečiatky, podpisu – nedovolené pozmeňovanie úradných a iných dokladov
opakované menej závaţné priestupky bez snahy ţiaka o nápravu a nerešpektovanie pokynov
pedagogického pracovníka
Odmeny žiakov
Pochvala od triedneho učiteľa
za výborný prospech (priemer do 1,3)
za úspešné umiestnenie v školskom kole súťaţí
za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností
za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín
Pochvala od riaditeľa školy
za výborný prospech (priemer 1,0)
za úspešnú reprezentáciu školy – okresné, regionálne kolo – úspešný riešiteľ + umiestnenie
za zásluţný alebo statočný čin
za dlhodobú prospešnú prácu a korektné vzťahy medzi spoluţiakmi
Pochvala triednym učiteľom (udeľuje sa priebeţne počas školského roku).
Pochvala riaditeľa školy – pri mimoriadnych aktivitách v prospech školy a pri úspešnej
reprezentácii školy (udeľuje sa po pedagogickej rade za I. a II. polrok školského roku).
Finančné odmeny a vecné odmeny pre ţiakov sa udeľujú za úspešnú reprezentáciu školy a
za mimoriadne aktivity v prospech školy (udeľuje sa na záver školského roku).
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čl. 6
Dochádzka do školy
Ţiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu svojich hodín a zúčastňovať sa
činností, ktoré škola organizuje.
Ak ţiak má vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, musí byť uvoľnenie ţiaka vopred
povolené. Ţiadosť o uvoľnenie ţiaka je
a) písomné a podpísané rodičmi ţiaka (zákonným zástupcom)
b) ústne pri odchode ţiaka zo školského vyučovania počas dňa, kedy ţiaka osobne ospravedlní
priamo rodič (zákonný zástupca).
Uvoľnenie ţiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť ţiaka na vyučovaní.
Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný
bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 48 hodín.
Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti ţiaka v škole sa uznáva najmä
a) choroba ţiaka,
b) lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
c) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
d) náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
e) mimoriadne udalosti v rodine ţiaka,

účasť ţiaka na organizovanej športovej príprave, na súťaţiach prípadne v štátnej
reprezentácii,
g) prípadne iné závaţné udalosti, ktoré znemoţňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia
riaditeľa školy.
5. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie , ţe ţiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič)
porušujú povinnú školskú dochádzku ţiaka, jeho neprítomnosť na vyučovaní sa povaţuje za
neospravedlnenú.
6. Triedny učiteľ pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ţiaka v rozsahu 15/ mesiac
neospravedlnených hodín zasiela prostredníctvom riaditeľstva školy rodičovi (zákonnému
zástupcovi) písomné upozornenie na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky s výzvou na
nápravu.
7. Škola má povinnosť oznámiť ÚPSVaR v Stropkove a príslušnej obci zanedbávanie povinnej
školskej dochádzky ţiaka.
f)
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čl. 7
Organizácia vyučovania
Vyučovanie sa začína o 7.40 hod. vo vopred určených vyučovacích učebniach. Ţiaci vstupujú do
budovy školy najskôr o 7,30 hod., dochádzajúci ţiaci o 7,00 hod.
Popoludňajšie vyučovanie sa začína spravidla o 13.35 hod. Na popoludňajšie vyučovanie si
ţiakov vyzdvihne vyučujúci, prípadne vedúci krúţku v priestoroch určených vyučujúcim.
Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Medzi vyučovacími hodinami sú desaťminútové prestávky Po
druhej vyučovacej hodine je hlavná prestávka v trvaní 15 minút. Ţiaci počas malých prestávok
neopúšťajú učebňu; zdrţiavajú sa v určených priestoroch školy.
Ţiak je povinný prísť na vyučovanie načas s poţadovanými pomôckami, prezutý vo vhodných
prezuvkách do tried a telocviční. Za uzamknutie šatní zodpovedá triedny učiteľ a ním poverený
ţiak.
Ţiaci na bicykli, skejtborte, kolieskových korčuliach a i. prichádzajú do školy na vlastné
nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto športových zariadeniach a pomôcok zakázaný,
pričom škola za ich poškodenie alebo krádeţ nezodpovedá. Vo vnútorných priestoroch školy je
zakázané pohybovať sa na kolieskových korčuliach alebo iných športových zariadeniach.
Ţiak je povinný nosiť do školy ţiacku kniţku a dávať si zapísať známky za prospech. Ak sa ţiak
z váţnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu pred
začiatkom vyučovacej hodiny.
Vyučujúci učiteľ určí sluţbu, ktorá nahlási neprítomných, prinesie podľa jeho poţiadaviek
pomôcky, zotiera tabuľu. V prípade, ţe v učebni má trieda poslednú vyučovaciu hodinu,
zodpovedá vyučujúci a sluţba za vyloţenie stoličiek a poriadok v triede.
Ţiak sa počas vyučovania nesmie zdrţiavať na chodbách, v šatniach a iných priestoroch školy.
Priestory WC navštevuje podľa potreby. Po chodbe chodí primerane rýchlo, po schodištiach po
pravej strane.
Prestávky vyuţívajú ţiaci na oddych, desiatu a prípravu učebných pomôcok. Počas prestávok sa
ţiaci nenaháňajú, nenakláňajú z okien a nesedia na parapetných doskách.
V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok ţiak nesmie bez dovolenia opustiť budovu
školy.
V školskej jedálni sa ţiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov osôb vykonávajúcich dozor.
Pouţité taniere a príbory ţiaci nenechávajú na stole ale odnesú ich na určené miesto.
Ţiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
Škola organizuje školské výlety. Pre ţiakov, ktorí sa na výlete nezúčastnia, zabezpečí sa
náhradné vyučovanie.
Súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a
prírody , a to vo vybraných predmetoch, pri branných cvičeniach, branno-športových kurzoch a
záujmovej činnosti.
Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je základný plavecký výcvik a v siedmom ročníku
základný lyţiarsky výcvik. Škola organizuje lyţiarsky a plavecký výcvik formou výchovnovýcvikových zájazdov.
Súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov je výchova k dopravnej disciplíne.
Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov ţiakov, na ten
účel sprístupňuje priestory ihriska a telocvičňu.
Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú
činnosť ţiakov.
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čl. 8
Zásady správania žiakov
Kaţdý ţiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania i predmetov voliteľných
a nepovinných, do ktorých sa prihlásil.
Ţiak je povinný dodrţiavať vyučovací čas a rozsah prestávok. Z nepovinných predmetov sa môţe
odhlásiť aţ po skončení polrokov, v prípade nedostatočného záujmu o prácu môţe vyučujúci
vysloviť nesúhlas s účasťou ţiaka na nepovinnom predmete a vylúčiť ho aj v priebehu
klasifikačného obdobia.
Ţiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných
zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a
dodrţiavať vnútorný poriadok školy. Ţiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto
musí buď odstrániť alebo finančne uhradiť.
Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí ţiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a
po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví
povstaním.
Na vyučovacej hodine sa ţiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva,
neodpisuje, nevyrušuje.
Na vyučovanie si ţiak nosí pomôcky podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
Ak chce ţiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
Ak sa ţiak na vyučovanie nepripravil, má moţnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku
hodiny s uvedením dôvodu.
Vyučovanie smie ţiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
Manipulovať s oblokmi, závesmi, ţalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou
môţu ţiaci len so súhlasom pedagóga.
Mobilné telefóny nosia ţiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich stratu, poškodenie ,
nenesie zodpovednosť. Ţiakom nie je dovolené počas vyučovania pouţívať mobilný telefón.
Pouţiť ho môţe iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo
vedenia školy na podnet zákonného zástupcu ţiaka. V prípade porušenia zákazu pouţívania
mobilného telefónu mu ho vyučujúci odoberie bez SIM karty a vráti zákonnému zástupcovi po
skončení vyučovania.
Porušením tohto bodu školského poriadku bude ţiakovi udelené výchovné opatrenie, pri
opätovnom porušení navrhnutá zníţená známka zo správania.
Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a uţívať akékoľvek drogy, omamné látky, zbrane aj ich
atrapy, predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spoluţiakov, pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov školy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé
narušenie disciplíny.
Ţiak nesmie nosiť do školy drahé veci, šperky, karty, väčšiu sumu peňazí, cigarety, zapaľovač
walkman, mp3 prehrávače, slúchadlá a iné zariadenia, ktoré narušujú pozornosť ţiakov na
vyučovaní.
Počas prestávky sa ţiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spoluţiakov bez
dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Ţiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, neriešia
osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneuţívajú fyzicky slabších
spoluţiakov na vykonávanie rôznych poniţujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania,
situáciu rieši triedny učiteľ a bez výnimky kaţdého ţiaka potrestá zníţenou známkou zo
správania.
Ţiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
Počas malých prestávok ţiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu
pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, pouţitie WC, vykonanie osobnej hygieny.
Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa ţiakom a v školskej jedálni sa ţiaci
zdrţujú iba počas konzumácie stravy.
V školskej jedálni sa ţiaci správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a
pracovníčok jedálne.
Po skončení vyučovania idú ţiaci domov: Zdrţiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove
školy alebo iných priestoroch školy nie je dovolené.
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čl. 9
Pedagogický dozor nad žiakmi
Pedagogický dozor nad ţiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umoţňuje
pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia, priamy styk so ţiakmi a tým aj
aktívne, výchovné pôsobenie na ţiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť ţiakov, sú oprávnení dávať im
primerané príkazy a poučenia.
Pedagogický dozor nad ţiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických
zamestnancov a zahŕňa sa do ich týţdenného pracovného času a nie pedagogického úväzku.
Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho
procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou.
V škole vykonáva učiteľ dozor nad ţiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri
ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode ţiakov z
jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná
vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa, pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní
dozoru nad ţiakmi v školách (školských zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov,
schválených riaditeľom školy (školského zariadenia).
Dozor nad ţiakmi v škole sa začína príchodom prvých ţiakov a končí sa odchodom ţiakov zo
školy po skončení vyučovania.
Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad ţiakmi pri praktickom
vyučovaní, pri plaveckom a lyţiarskom výcviku, počas účasti ţiakov na súťaţiach, resp. pri ich
príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii.
čl. 10
Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
Všetci ţiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole 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.
Ţiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený
vhodne a čisto.
Ţiak je povinný počas vyučovania, prestávok , ako i na podujatiach organizovaných školou
chrániť svoje zdravie a zdravie spoluţiakov.
Všetci ţiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
Ţiaci nesmú v škole ani v areáli alebo priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, pouţívať
toxické látky a drogy.
Ţiak dôsledne dodrţiava hygienické zásady najmä tým, ţe si umyje ruky po pouţití WC i pred
kaţdým jedlom.
Vyučujúci pedagóg je povinný zohľadňovať výšku a vzrast ţiaka ako aj prípadné zrakové alebo
sluchové vady ţiaka.
Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný poučiť a
upozorniť ţiakov na ich moţné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
Prvú pomoc je povinný poskytnúť kaţdý zamestnanec školy.
čl. 11
Osobitné opatrenia pri vyučovaní

1. Telesná výchova
a) ţiaci sú povinní dodrţiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých
boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
b) na hodiny telesnej výchovy si ţiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.
2. Technická výchova
a) vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť ţiakov so základnými poţiadavkami na
bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, pilníky, a pod.)
b) do učebne technickej výchovy smie ţiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a je povinný
prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore
c) ţiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko
d) na začiatku vyučovacej hodiny je ţiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje
a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu

e) ţiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím
f) počas vyučovania kaţdý ţiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a
nariadeniami
g) ţiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a vyuţívajú len tie nástroje, ktoré im
boli určené.
h) ţiaci pri kaţdej práci dodrţujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné pokyny
vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom
i) ţiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v učebniach
technickej výchovy
j) úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov , náradia je povinný nahradiť ten kto
škodu zapríčinil
k) ţiak je povinný nahlásiť kaţdý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému
ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia.
l) na konci vyučovacej hodiny je ţiak povinný očistiť pracovisko, očistiť, skontrolovať a uloţiť
pracovné náradie.
a) spotrebiče vypnuté.
3. Vyučovanie v učebni informatiky
a) vstup do učebne majú ţiaci len v sprievode vyučujúceho
b) vyučujúci je povinný upozorniť ţiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní
c) ţiak je povinný poznať a dodrţiavať laboratórny poriadok
d) kaţdý ţiak je povinný v učebni dodrţiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe
e) ţiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané
f) pri práci v učebni dbá kaţdý ţiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich
spoluţiakov
g) v učebni je zakázané jesť a piť.
čl. 12
Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch
1. Plavecký výcvik
- plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľom školy,
prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania s odbornou kvalifikáciou
- pedagogický dozor pri dochádzke ţiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo
zamestnanec poverený riaditeľom školy
- cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť ţiakov
- ţiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia
2. Lyţiarsky výcvik
- vedúci lyţiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu
- lyţiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného druţstva, zdravie a bezpečnosť jeho
členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor
- pred lyţiarskym zájazdom sú ţiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase s účasťou
3. Škola v prírode
- vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy
- výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a
rekreačnú činnosť a na ochranu ţivotného prostredia
- v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť
4. Školské výlety a exkurzie
- kaţdý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie musí
byť dôsledne pripravený a zabezpečený
- plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický
zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej jeden deň pred
začiatkom akcie
- na výletoch sa môţu zúčastniť iba ţiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a
programu akcie
- pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní ţiakov vopred
preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji
- ţiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozorujúcej osoby

čl. 13
Základné práva a povinnosti rodičov.

1. 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. Toto právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia moţno
uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
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 alebo
školského zariadenia,
dostať k nahliadnutiu písomné práce svojho dieťaťa
vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
ak majú pochybnosti i o správnosti klasifikácie, môţu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli
výslednú známku, poţiadať riaditeľa školy, aby bol ţiak preskúšaný pred stanovenou
komisiou.
byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy.
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia 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,
nahradiť škodu, ktorú ţiak úmyselne zavinil,
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa
dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa
školského zákona,
dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloţí dokladmi v súlade so školským
poriadkom/čl. 6/.
3. Rodičia, zákonní zástupcovia ţiakov, bývalí ţiaci školy, ostatní občania, zástupcovia
patronátnych závodov a organizácií pôsobiaci v obvode školy sa dobrovoľne zdruţujú v Rade
rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov, rodičov, na riešení
otázok výchovy detí a mládeţe a na riadení školy a výchovných zariadení.
4. Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou
svojich
členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole
finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských 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 ţiakov, o zníţenie počtu zaostávajúcich ţiakov, o výchovu ţiakov k
uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove ţiakov, predovšetkým v mimo triednej a
mimoškolskej činnosti, venovať veľkú starostlivosť výchove ţiakov k správnej voľbe
povolania, pomáhať riešiť prípady ţiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri
ochrane detí a mládeţe pred škodlivými vplyvmi.
5. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať
podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
6. Rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovského zdruţenia.
7. 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, alebo jeho zástupcom.
čl. 14
Záverečné ustanovenia
Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu riaditeľom školy.
V Havaji dňa 30.8.2009

riaditeľ školy

Doplnok č.2
Stratégia zvládania šikanovania
Šikanovanie je zámerné opakované ubliţovanie druhému /či uţ fyzické alebo psychické/
jednotlivcom alebo skupinou ţiakov. Napr. bitie, strkanie, krádeţ peňazí a vecí, schovávanie a ničenie
vecí, ohováranie, nadávky, vylúčenie zo spoločnosti ostatných. Jednorazové akcie sa väčšinou za
šikanovanie nepovaţujú.
Obeť /šikanovaný ţiak/
· býva slabý, ustráchaný jedinec, spravidla prehráva pri 1. testovaní útočníkom
· máva nízke sebavedomie
· spravidla býva menej zdatný agresor
· má odmietavý vzťah k násiliu
· ťaţko sa presadzuje medzi vrstovníkmi /deti osamelé, bez kamarátov/
· nadmerne ochraňovaný rodičmi
· provokujúci správaním
· v kolektíve neobľúbený
Postup triedneho učiteľa pri výskyte šikanovania v triede
1. V triede s výskytom šikanovania zistiť pomocou dotazníka závaţnosť problému /anonymný
dotazník vyplnia všetci ţiaci triedy/.
2. Pohovor triedneho učiteľa, vých. poradcu, prípadne vedenia školy s obeťou šikanovania. Musia
byť prítomní najmenej dvaja pedagógovia.
3. Nájdenie vhodných svedkov, individuálne konfrontačné rozhovory so svedkami, nikdy nie
konfrontácia obete a agresora súčasne
4. Rozhovor s agresorom /agresormi/
5. Pohovor s rodičmi zúčastnených strán samostatne.
6. V prípade viacerých útokov riešenie situácie s políciou, so sociálnou kurátorkou.

