Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, 908 01 Kúty
ŠKOLSKÝ PORIADOK
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Žiak Základnej školy Andreja Radlinského Kúty (ďalej len „škola“) je povinný riadiť sa jej
pravidlami a školským poriadkom. V záujme naplnenia základných funkcií školy a za účelom
zabezpečenia riadneho vzdelávacieho procesu škola zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre
optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol správne využitý z hľadiska
vzdelávania, a súčasne aby bol aj časom príjemne stráveným ako žiakmi, tak aj pedagogickým
zborom. Dodržiavanie školského poriadku má pomáhať k zachovaniu morálnych pravidiel na škole,
ako i vybudovať prostredie primerané k usilovnej práci a priateľským vzťahom. Školský poriadok
školy je vypracovaný v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa, Listiny základných práv a slobôd a iných
obdobných dokumentov vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.
1)

2)
Na tvorbe školského poriadku školy sa podieľa pedagogická rada školy, rada školy a
rodičovské združenie.

Čl. 2
Organizácia školy
1)
Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy
s pedagogickou radou. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak. Vyučovanie sa začína o 8,00
hod. a končí o 15,20 hod.
2)
Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6,50 hod. do 16,30 hod (Pre rodičov
a žiakov je škola otvorená až od 7,45 hod.). Počas prestávok vykonávajú na chodbách učitelia dozor
podľa stanoveného harmonogramu.
3)
V čase vyučovania je škola pre verejnosť zatvorená. Zákonný zástupca žiaka môže školu
navštíviť len v čase prestávok a to len v odôvodnených prípadoch.

Čl. 3
Práva žiakov
1)
Žiaci navštevujúci školu majú právo na získanie všeobecných vedomostí a na harmonický
rozvoj svojej osobnosti.
2)
Žiaci majú právo slobodne sa združovať a zhromažďovať v škole a na školskom dvore počas
vyučovania.
3)
Počas vyučovacieho procesu využívajú prestávky na krátky oddych.
4)
Majú právo požiadať ktoréhokoľvek pedagóga o radu a pomoc.
5)
V prípade, že počas vyučovania žiaci nesúhlasia s výrokmi vyučujúceho, alebo majú
nejasnosti, môžu vyjadriť slušnou formou svoj názor, prípadne požadovať o vysvetlenie.
6)
Žiaci majú právo požiadať o nahliadnutie do klasifikačného záznamu.

Čl. 4
Povinnosti žiakov
1)
Žiaci sú povinní prísť do školy včas, najneskôr10 minút pred začiatkom vyučovania. Žiaci 1.
až 4. ročníka vchádzajú a odchádzajú zo školy bočným vchodom (vchod vľavo). Žiaci 5.až 9. ročníka
vchádzajú do školy hlavným vchodom a zo školy odchádzajú bočným vchodom.
2)
Žiaci sú povinní zachovávať základné pravidlá hygieny, na vyučovanie prichádzajú čisto,
slušne a vkusne oblečení.
3)
Žiaci sú povinní po príchode do školy sa prezuť do vzdušných prezúvok. Na prezúvanie sa
využívajú priestory šatní. Nie je dovolené používať prezuvky s čiernou podrážkou.
4)
Žiaci sú povinní počas všetkých prestávok, okrem druhej, sa zdržiavať vo svojich triedach.
Počas druhej prestávky sa môžu voľne pohybovať po určenej chodbe.
5)

Po zazvonení na vyučovanie žiaci zaujmú svoje miesto v učebni.

6)
Pred začiatkom vyučovania telesnej výchovy sú žiaci povinní čakať na príchod vyučujúceho
5 minút pred začiatkom hodiny pred vstupom do priestorov telocvične (šatne 1. stupňa).
7)

Po príchode vyučujúceho do triedy ho žiaci pozdravia postavením sa.

8)
Žiaci si pozdravom uctia každého zamestnanca školy i dospelé osoby, ktoré sa pohybujú v
priestoroch školy.
9)

Žiaci sú povinní zachovávať navzájom voči sebe úctu a toleranciu.

10)

Základné pravidlá slušnosti a spoločenského správania sú povinné pre všetkých.

11)
Žiaci sú povinní šetriť školské zariadenia, učebnice a učebné pomôcky. Poškodenie pomôcok
alebo stratu učebníc sú žiaci povinní oznámiť a škodu napraviť.
12)
Žiaci dbajú na dodržiavanie poriadku a hygieny v triedach i v celom priestore školy. Po
skončení každej vyučovacej hodiny si urobia poriadok v lavici i pod lavicou a po poslednej
vyučovacej hodine vyložia všetky stoličky.
13)
Počas vyučovania, zvlášť pri praktických laboratórnych cvičeniach, sa dodržiavajú zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a laboratórny poriadok v odborných učebniach.
14)
V prípade úrazu alebo akéhokoľvek hroziaceho nebezpečenstva sú žiaci povinní okamžite
upovedomiť najbližšieho dostupného pedagóga alebo pracovníka školy.
15)
Do zborovne, kancelárie a riaditeľne vstupujú žiaci len po predchádzajúcom zaklopaní a
povolení k vstupu.

Čl. 5
Žiakom je prísne zakázané
1)
Fajčiť v celom areáli školy, v okolí školy a pri činnostiach organizovaných školou, nosiť do
školy a požívať alkoholické nápoje a drogy. Neprípustné je i fajčenie elektronickej cigarety.
2)
Podporovať a nosiť do školy nemravnú literatúru, časopisy alebo tlačivá protiviace sa
mravnému poriadku.
3)

Podporovať akékoľvek formy diskriminácie, segregácie a rasizmu.

4)
Používať akékoľvek formy násilia voči spolužiakom a ostatným žiakom (kopance, udieranie,
škrtenie a podobne).
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5)
Používať vedome vulgárne nadávky a smerovať ich proti spolužiakom, ostatným žiakom
alebo pedagógom.
6)
Nosiť nevhodné a výstredné oblečenie (hlboký výstrih, odhalený pás a chrbát, minisukňa,
vyčnievajúca spodná bielizeň, oblečenie s nevhodnými a vulgárnymi nápismi a podobne).
7)
Používať výrazný make-up, výrazný lak na nechty, gélové nechty, tetovanie, farbu na vlasy
a pearsing.
8)
Zámerne porušovať zásady bezpečnosti v odborných učebniach a pri laboratórnych prácach
(napr. odmietnutie použitia pracovného plášťu, rukavíc alebo bezpečnostných okuliarov a pod.)
9)

Nosiť do školy zbrane a akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť.

10)
Prinášať do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, hodnotné šperky a drahé veci. V
prípade ich straty škola nenahrádza vzniknutú škodu.
11)
Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón a audiovizuálne prostriedky. Telefón
musí vypnúť (nie stíšiť zvuk) pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny. Zapnúť ho môže až po
skončení poslednej vyučovacej hodiny. Ak vyučujúci zistí u niekoho zapnutý mobilný telefón, žiak je
povinný ho odovzdať vyučujúcemu. Pre mobilný telefón je povinný prísť si zákonný zástupca žiaka.
Žiak môže použiť mobilný telefón iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho,
triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.
12)

Používať mobilný telefón v školskej jedálni.

13)

Používať žuvačky počas vyučovacieho procesu.

14)

Počas vyučovania nosiť pokrývku hlavy (kapucňu, šiltovku, čapicu).

15)
Úmyselne poškodiť inventár alebo akýkoľvek majetok školy. V prípade poškodenia bude
škola žiadať uhradenie škody v plnej výške.
16)

Počas vyučovania opustiť areál školy.

17)

Poškodzovať a znečisťovať areál školského dvora.

18)

Vodenie psov do areálu školy.

Čl. 6
Týždenná služba
1)

Triedny učiteľ určí poradie týždenných služieb, takzvaných týždenníkov.

2)

Týždenníci majú nasledovné povinnosti:
a) starať sa o čistotu v triede,
b) pripravovať triedu na každú vyučovaciu hodinu,
c) nosiť učebné pomôcky,
d) zahlásiť chýbajúcich,
e) kontrolovať zápisy v triednej knihe,
f) zahlásiť v zborovni, prípadne v kancelárii neprítomnosť vyučujúceho po 10-tich minútach
od začiatku hodiny,
g) pri presune do inej triedy alebo učebne preniesť triednu knihu,
h) po každej vyučovacej hodine odchádzajú týždenníci z triedy poslední a skontrolujú, či je
všetko v poriadku.
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Čl. 7
Práva a povinnosti zákonných zástupcov
1)
Zákonný zástupca (ďalej len „rodič“) je povinný dbať o to, aby žiak dodržiaval základné
hygienické návyky, prichádzal do školy čisto, vkusne a slušne oblečený.
2)
Rodič je povinný rešpektovať pracovný čas učiteľa. Individuálne konzultácie s učiteľom sú
povolené len po vyučovaní, po písomnej alebo telefonickej dohode s učiteľom. Pred začiatkom
vyučovania a v priebehu vyučovania nemusí učiteľ konzultovať správanie a prospech žiaka
s rodičom.
3)
Počas choroby žiaka (infekčné ochorenia, pedikulóza) je povinný rodič zabezpečiť lekársku
alebo domácu starostlivosť.
4)
Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, rodič vopred požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie
žiaka z vyučovania.
5)

O uvoľnenie v priebehu dňa požiada rodič triedneho učiteľa písomne .

6)
O uvoľnenie žiaka na tri dni z rodinných dôvodov (napr. rodinná dovolenka, promócie
rodinného príslušníka, pohreb) požiada rodič vopred triedneho učiteľa ústne alebo písomne.
7)

O uvoľnenie žiaka na viac dní za sebou požiada rodič riaditeľku školy písomnou formou.

8)
Každý dôvod neprítomnosti a každé uvoľnenie z vyučovania bude písomne doložené.
Prípadné opakované návštevy lekára alebo ambulantnú liečbu konzultujú rodičia vopred s triednym
učiteľom.
9)
Ospravedlnenie (doklad) o neúčasti na vyučovaní je žiak povinný priniesť triednemu učiteľovi
hneď prvý deň po návrate do školy.
10)
Ak žiak nesúhlasí s polročným alebo koncoročným výsledným hodnotením, rodič má právo
požiadať písomne o komisionálnu skúšku. Komisionálna skúška sa nepovoľuje neprospievajúcim
žiakom.
11)

Čl. 8
Výchovné opatrenia
1)

Za správanie alebo prácu môže žiak získať pochvalu alebo ocenenie.
a) Pochvala alebo ocenenie môže byť udelené žiakom podľa veľkosti výkonu v tomto
poradí:
1. triednym učiteľom,
2. riaditeľom školy,
3. orgánom štátnej správy.

2)

Za správanie alebo prácu môže žiak získať pokarhanie, alebo môže byť potrestaný.
a) Pokarhanie alebo potrestanie sa určuje podľa závažnosti previnenia v nasledovnej
stupnici:
1. napomenutie od triedneho učiteľa,
2. pokarhanie od triedneho učiteľa,
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3. pokarhanie od riaditeľa školy,
4. zníženie známky zo správania.
b) Za tri oneskorené príchody na začiatok vyučovacej hodiny je jedna neospravedlnená
hodina.
c) Za 7 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín môže byť navrhnutá znížená známka
zo správania na 2. stupeň.
d) Za 31 a viac neospravedlnených hodín môže byť navrhnutá znížená známka zo správania
na 3. stupeň.
3)

a) Návrhy na ocenenie alebo potrestanie sa prerokujú individuálne na zasadnutí pedagogickej
rady.
b) O výchovných opatreniach je preukázateľným spôsobom informovaný rodič.

Čl. 9
Opatrenia k prevencii a riešeniu šikanovania
1) Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo skupiny žiakov, ktorých zámerom
je ublížiť, ohroziť alebo zastrašovať iného žiaka alebo skupinu žiakov. Ide o cielené a
opakované použitie násilia alebo hrozbu použitia násilia voči takému žiakovi alebo skupine
žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Prejavuje sa v rôznych
podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví obete šikanovania.
2) Vo vzťahu k spolužiakom sa žiak dopustí vážneho priestupku vtedy, ak svojím správaním
opakovane a cielene:
 iného žiaka fyzicky napadne alebo sa mu vyhráža fyzickým napadnutím,
 úmyselne poškodí jeho majetok,
 zničí výsledok jeho školskej práce (výrobok, výkres a pod.),
 slovne ho poníži a urazí (posmech, pokorujúca prezývka, nadávka, hrubý žart,
neoprávnená kritika, výsmech),
 násilne mu odoberie jeho majetok alebo vec zapožičanú školou (jedlo, peniaze,
oblečenie, školské veci a pod.)
 núti ho robiť to, čo mu môže ublížiť, ponížiť ho, za čo môže byť potrestaný,
 zámerne ho vyčlení z kolektívu, ignoruje ho a navádza iných, aby sa k nemu správali
podobne,
 zlomyseľne ho obťažuje, prenasleduje, s jasným úmyslom fyzicky alebo psychicky ho
týrať,
 použije voči spolužiakovi žiakovi kyberšikanovanie.
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Metódy riešenia šikanovania školou
a) Zaistenie ochrany obetiam.
b) Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.
c) Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami)
NIKDY NEKONFRONTOVAŤ OBETE A AGRESOROV!!! Zabránenie agresorom krivo
vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.
d) Kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov.
e) Kontaktovanie CPPPaP alebo diagnostického centra.
f) Poskytnutie podpory obeti.
Opatrenia
Pre obete:
1. Odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť .
2. Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy v spolupráci s CPPPaP.
Pre agresorov:
1. Odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť .
2. Udelenie výchovného opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie
riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania.
3. Preloženie žiaka do inej triedy (ak to podmienky školy dovoľujú).
V mimoriadnych prípadoch:
a) odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného
diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,
b) oznámenie príslušnému ÚPSVaR – odbor sociálno-právnej ochrany detí za účelom využitia
nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci, v znení neskorších predpisov,
c) oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu
šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.
Spolupráca školy s rodičmi žiakov
a) Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá zákonných zástupcov obete i agresorov na pohovor s
riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa
vyhotoví písomný zápis.
b) Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.
c) Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických
zamestnancov.
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Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1)
Žiaci a rodičia sú oboznámení so školským poriadkom. Rodičia svojím podpisom v Doplnku
triednej dokumentácie potvrdia rešpektovanie jeho obsahu. Akékoľvek porušenie školského poriadku
sa postihuje zápisom do klasifikačného záznamu, ak nie je ustanovené inak.
2)

Ruší sa školský poriadok schválený pedagogickou radou dňa 21.09..2017.

3)

Tento Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 31.08.2018.

4)

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 03.09.2018.

PaedDr. Jana Mrázová
riaditeľka školy
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