Základná škola Čakanovce

Vnútorný poriadok školy

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského
kolektívu žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v
podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom
živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca. Vnútorný poriadok
dopĺňajú:
 bezpečnostné opatrenia v učebni výpočtovej techniky,
 bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej výchovy a na školskom ihrisku.

Povinnosti žiakov
I. Príchod žiakov do školy
1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s
pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú o 7.45 hod. Na
popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 5 min. pred začiatkom
vyučovania (činnosti), vyčkajú príchod vyučujúceho, ktorý žiakov vpustí do budovy a
odvedie do príslušnej učebne.
2. Budova školy sa ráno uzavrie o 8.00 hod.
3. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom.
4. Žiaci, ktorí prídu skôr, ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy.
5. Žiak sa v škole prezuje do zdravotnej obuvi, ktorú si v osobitnom vrecku odkladá
v školskej šatni triedy.
6. Ak majú žiaci prvú vyučovaciu hodinu telesnú výchovu, čakajú vyučujúceho pred
budovou. Učiteľ telesnej výchovy zodpovedá za bezpečný presun žiakov do priestorov
telocvične..

Časový rozvrh vyučovacích hodín :
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II. Správanie žiakov na vyučovaní
Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito
pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy.
1. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so
všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.
Na vyučovaciu hodiny sa žiak pripraví cez prestávku.

2. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré
môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa. V odborných učebniach a dielňach určuje
žiakovi miesto predmetný vyučujúci.

3. V čase zvonením na vyučovaciu hodinu je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti
očakáva vyučujúceho učiteľa.

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov,
svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu.

5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom
vyučovacej hodiny a uvedie dôvod.

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

8. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.

9. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a
audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri

poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca
žiaka, ktorý škodu spôsobil.

10. Žiak sa nesmie vykláňať z okien a vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky.

11. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky
a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu
svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

12. Oslovenie a pozdravy :
a) žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy
b) žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán - pani.

III. Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa do odborných učební
a iných priestorov školy
1. V čase malej prestávky, po druhej vyučovacej, hodine žiaci desiatujú v triedach. Dvere
miestností tried sú počas malých prestávok otvorené.
2. Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky sa žiaci prechádzajú
po školskom dvore nasledovne : žiaci 1.- 4.ročníka v priestore pre budovou školy. Počas
veľkej prestávky nesmú žiaci opustiť uvedený priestor, alebo zdržiavať sa mimo dohľadu
dozorkonajúceho učiteľa. Za nepriaznivého počasia ostávajú žiaci vo svojich triedach a
riadia sa pokynmi dozorkonajúceho učiteľa.
3. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné pomôcky a
disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu.
4. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho
triedneho učiteľa.
5. Cez prestávku chodia pre pomôcky učiteľom určení žiaci.

IV. Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu si každý žiak uloží svoje veci do
aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku
na lavicu.
2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa odídu
do šatne. V šatni sa žiaci prezujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú
budovu. Správajú sa disciplinovane .

3. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy.

V. Dochádzka žiakov do školy
1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa
činností, ktoré škola organizuje.
2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v
rodine.
3. Ak žiak dopredu vie, že vymešká vyučovanie z vopred známeho dôvodu, vyžiada si
dovolenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na
viac hodín alebo jeden až tri vyučovacie dni triedny učiteľ, na viac ako tri dni vydáva
súhlas riaditeľ školy.
4. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť.
5. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.

VI. Žiakom je zakázané

1. Vzdialiť sa z vyučovacej hodiny bez súhlasu vyučujúceho alebo riaditeľa školy.
2. Fajčiť v priestoroch a okolí školy a na akciách, ktoré sú organizované školou.
3. Ohrozovať akýmkoľvek spôsobom zdravie svoje, spolužiakov a zamestnancov školy.

4. Prinášať do školy a na podujatia, ktoré sú organizované školou alkoholické nápoje,

zdraviu škodlivé látky, predmety rozptyľujúce pozornosť na vyučovaní ( napr.
mobilný telefón, walkman, hračky ).
5. Rozširovať petície, plagáty, a dokumenty politického alebo iného charakteru.
6. Nosiť neprimerané oblečenie a nevhodne upravovať svoj zovňajšok.
7. Prijímať návštevy počas vyučovania.
8. Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať majetok školy.
9. Nosiť do školy a šíriť medzi žiakmi akékoľvek drogy a akékoľvek omamné látky.
10. Žiakom sa zakazuje nosiť do školy predmety, ktoré by mohli poškodiť ich zdravie
a zdravie spolužiakov.

VII. Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice
1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje
miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný
nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v
plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca.
3. Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponecháva a odovzdá ich
na škole, kde ukončí školský rok.
VIII. Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad
1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a
upravený vhodne a čisto.
2. Na telesnú výchovu nosiť cvičebný úbor a vhodnú obuv.
3. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami.

IX. Týždenníci triedy

1. Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená
zapisuje do triednej knihy. Ich povinnosti sú :
a) pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie,
b) na každej hodine hlásia neprítomných žiakov,
c) cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu,
c) po skončení vyučovania zotrú tabuľu; kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia,

uzavrú okná a prekontrolujú uzávery vody.

X. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

Rozvrh hodín schválený riaditeľom školy je pre žiakov záväzný. V odôvodnených prípadoch
požiada žiak dopredu o uvoľnenie :
a) z jednej vyučovacej hodiny učiteľa príslušného predmetu, prípadne triedneho učiteľa
b) na jeden až dva dni - triedny učiteľ
c) na dobu troch a viac dní – riaditeľ školy (na základe písomnej žiadosti zákon. zástupcu

žiaka)
Ak triedny učiteľ neuzná dôvody absencie alebo spôsob ospravedlnenia, hodiny sa považujú
za neospravedlnené.

XI. Výchovné opatrenia
a)Pochvaly
Za vzorné správanie, výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu triedy a školy môže
žiak dostať osobitnú pochvalu :
ústnu – od triedneho učiteľa
písomnú – od triedneho učiteľa
písomnú – od riaditeľa školy
b)Napomenutia a pokarhania
-

Podľa závažnosti previnenia môže byť žiakovi uložené :
- ústne napomenutie triednym učiteľom
- písomné pokarhanie – triednym učiteľom alebo riaditeľom školy
- znížená známka zo správania
Výchovné opatrenia za porušenie školského poriadku oznámi triedny učiteľ, resp. riaditeľ
školy písomne rodičom žiaka.
XII. Práva žiakov
Dieťa, žiak a študent má právo na:
1. – výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí
2. – vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku
s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania
3. – úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu

4. – výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku
5. – výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému
stavu
6. – výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií
7. – rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie. Tým však nemôže byť
obmedzované
toto
právo
a ohrozované
zdravie
ostatných
účastníkov
výchovno-vzdelávacieho procesu a ich právo na vzdelanie
8. – individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný
stav
9. – úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti
10. – na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej
a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami
11. – dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích
výsledkov od pedagogických zamestnancov
12. – na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi

