Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Riaditeľ Základnej školy, Mostná ul.3 v Nových Zámkoch po prerokovaní v pedagogickej rade a na
základe Zákona 596/2003 o školskej správe v školstve a školskej samospráve, Zákona č.245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole, (Vyhlášky MŠ SR č.
322/2008 Z.z. o špeciálnych školách) a o zmene a doplnení ďalších zákonov dňom 30.8.2011 vydáva
tento Vnútorný poriadok školy.

ÚVOD
Pri stanovení pravidiel správania sa žiakov na pôde školy vychádzame zo všeobecných noriem
správania s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia každého žiaka, optimalizovať výchovnovzdelávací proces a humanizovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi.
Pravidlá sa opierajú aj o Deklaráciu práv dieťaťa a týkajú sa všetkých žiakov rovnako bez ohľadu na
pohlavie, rasu či telesné dispozície.
I. PRÁVA ŽIAKA
1. Žiak má zaručenú bezplatnú výchovu a povinné základné vzdelanie tak, aby sa stal užitočným
členom spoločnosti.
2. Každý žiak bez rozdielu je chránený pred krutosťou, vykorisťovaním či zanedbávaním i pred
zamestnaním, pokiaľ nedosiahol primeraný vek.
3. Žiak je chránený pred diskrimináciou pre svoju rasu, náboženstvo, pohlavné alebo iné odlišnosti.
4. Žiak je uprednostňovaný pri ochrane a pomoci v každej potrebnej situácii.
5. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa, vychovávateľa,
zamestnancov školy a spolužiakov.
6. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
7. Žiak má právo k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.
8. Žiak má právo na objektívne hodnotenie a oboznámenie sa s jeho výsledkom.
9. Žiak má právo poznať dôvod, pre ktorý nie je akceptovaná jeho požiadavka alebo ospravedlnenie.
10. Žiak má právo ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, ak sa nemohol z vážnych príčin
na ňu pripraviť.
11. Žiak má právo podľa vlastného výberu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej mimoškolskej
činnosti.
12. Žiak má právo v primeranom čase a primeraným spôsobom vyjadriť svoj vlastný názor.
13. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
14. Žiak má právo zo zdravotných dôvodov na niektoré výnimky z vnútorného poriadku školy.
Rozhoduje o nich triedny učiteľ po konzultácii s riaditeľom školy.
II. POVINNOSTI ŽIAKA
Príchod do školy
1. Žiak prichádza do areálu školy hlavným vchodom. Povolenie prichádzať do školy vedľajším
vchodom pre autá majú len žiaci privezení autom a žiaci, ktorí prichádzajú do školy na bicykli, ktoré
si uschovávajú v úschovni.
2. Pred vstupom do budovy školy sa zdržiavajú v areáli pred príslušným vchodom do budovy.
Správajú sa tak, aby neohrozovali svoje zdravie ani zdravie svojich spolužiakov, neznečisťujú
okolie a nepoškodzujú vonkajšie zariadenie školy.
3. Žiaci vstupujú do budovy školy vchodom B v čase od 7,30 hod. do 7,55 hod..
4. Povolenie vstúpiť do budovy školy v čase od 6,30 hod. do 7,30 hod. vchodom A majú len žiaci
dochádzajúci a žiaci navštevujúci ŠKD. Títo sa v tomto čase povinne zdržiavajú v školskej jedálni
pod dozorom pani vychovávateľky.
5. Žiaci prichádzajú do školy tak, aby najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania boli vo svojej
triede. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod.. Každý neodôvodnený neskorý príchod žiaka bude
evidovaný a ďalej riešený triednym učiteľom individuálne (3 oneskorené príchody do školy budú

riešené zápisom do žiackej knižky). Za neskorý príchod žiaka je považovaný príchod do triedy po
8:00 hod..
6. Žiaci, ktorí majú triednické hodiny, mimo vyučovaciu činnosť v ranných hodinách, vstupujú do
budovy školy vchodom A v dohodnutom čase a spoločne len za prítomnosti daného učiteľa. Pokiaľ
si ich učiteľ nevyzdvihne, čakajú vonku.
7. Po vstupe do budovy školy sú žiaci povinní prezuť sa, uložiť si obuv a vrchné ošatenie do
šatníkových skríň a uzavrieť ich. Prezuvky musia byť čisté a s podrážkou, ktorá nezanecháva
šmuhy.
8. V šatníku udržiava každý žiak poriadok. Obuv je zakázané nosiť do triedy.
9. Do budovy školy je zakázané vstupovať na kolieskových korčuliach, skateboarde a kolobežke .
10. Do školy nosia žiaci len veci potrebné na vyučovanie. Nenosia cenné veci, väčšiu sumu peňazí,
mobilné telefóny ani tablety, za stratu ktorých škola nezodpovedá.
11. Je zakázané nosiť do školy veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov a veci, ktoré
rušia vyučovací proces.
12. Akékoľvek straty žiak ihneď hlási vyučujúcemu a potom triednemu učiteľovi, ktorý vykoná dôsledné
šetrenie straty. Prípadnú krádež ohlási vedeniu školy.
13. Ak má žiak v škole cenné veci, mobilný telefón alebo peniaze, pred hodinou telesnej výchovy ich
odovzdá do úschovy učiteľovi TŠV.
14. Prísne sa zakazuje nosiť do školy cigarety, alkoholické nápoje a iné návykové a zdraviu škodlivé
látky.
15. Žiak do školy prichádza čisto oblečený, slušne a bez výstredností upravený. Žiak má zakázané
propagovať (kresliť, písať, nosiť, ...) symboly, znaky, hanlivé a vulgárne nápisy na odeve, na taške
a učebných pomôckach.
16. V budove školy žiak nenosí na hlave čiapku a šiltovku.
17. Cestou do školy žiak dodržiava dopravné predpisy a pravidlá cestnej premávky tak, aby neohrozil
svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky.
18. Pred začiatkom vyučovania sa žiak zdržiava v triede a pripravuje sa na vyučovaciu hodinu,
prípadne oddychuje a relaxuje. Triedu opúšťa len v najnutnejšom prípade. Žiak nebehá po
chodbách a učebniach.
Správanie sa cez prestávky
1. Počas prestávok sa žiak zdržiava v triede, svojím správaním neruší a neobmedzuje spolužiakov.
2. Cez prestávku po 2. vyučovacej hodine žiak konzumuje v triede desiatu.
3. Cez veľkú prestávku, po 3. vyučovacej hodine, sa žiak môže zdržiavať na chodbe, kde má triedu.
Žiaci nesmú prechádzať na iné poschodie, len v odôvodnených prípadoch so súhlasom
vyučujúceho. Pri priaznivom počasí využíva primeraným spôsobom pohyb na školskom dvore pred
budovou školy (1. – 9. ročník). Je zakázané opúšťať areál školy, liezť na stromy, zdržiavať sa
v priestoroch šatníkov a WC.
4. Žiaci sa pohybujú po chodbe a schodišti školy po pravej strane. Je zakázané behať po chodbe i po
triede.
5. Zakazuje sa hrať v triedach a na chodbách hry s loptami, pri ktorých môže byť ohrozené zdravie
žiaka a majetok školy.
6. Je zakázané bezdôvodne sa zdržiavať v priestoroch WC.
7. Po pomôcky do kabinetov chodia len určení žiaci.
8. Na vyučovanie do špeciálnych a iných učební, telocvične odchádzajú žiaci v sprievode
vyučujúceho. Do týchto učební vstupujú len na pokyn vyučujúceho a do svojej triedy sa vracajú
ihneď po ukončení hodiny.

9. Zakazuje sa riešiť vzájomné spory medzi žiakmi agresívnym spôsobom, bitkou a nadávkami.
Treba ich ohlásiť triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý má dozor.
10. Prísne sa zakazuje úmyselne ubližovať iným žiakom - vysmievať sa, urážlivo prezývať, nadávať a
osočovať rodinných príslušníkov, vyhrážať sa a zastrašovať .
11. V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný udržiavať čistotu a chrániť školský
majetok.
12. Žiak šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok. Ak
ho úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí, jeho rodičia sú povinní túto škodu uhradiť.
13. Pri úmyselnom poškodení školského majetku zákonný zástupca žiaka (alebo žiak) poškodené veci
uvedie do 1 mesiaca do pôvodného stavu.
14. Žiak je povinný mať v triede hygienické potreby, riadne ich používať a pravidelne vymieňať.
15. Je zakázané bez prítomnosti učiteľa manipulovať s oknami a žalúziami, žiak má zakázané vykláňať
sa z okien, vykrikovať z nich, vyhadzovať z nich papiere a iné odpadky, je zakázané sedieť na
oknách, parapetných doskách, zábradliach a schodištiach.
16. Za čistotu svojich pracovných priestorov a okolia zodpovedá každý žiak sám. Každé znečistenie je
povinný odstrániť.
17. Prísne sa zakazuje v celom areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, hrať o peniaze, používať
omamné látky, a to i počas výletov a exkurzií.
18. Za poriadok v triede zodpovedajú týždenníci. Ich podrobné povinnosti im uložia triedni učitelia.
K základným povinnostiam týždenníkov patrí: starostlivosť o čistotu tabule a dostatok kriedy,
sledovanie čistoty a poriadku v triede, hlásenie chýbajúcich žiakov vyučujúcim, vetranie triedy,
polievanie kvetov. Neprítomnosť vyučujúceho na hodine hlásia vedeniu školy po uplynutí 5 minút
od začiatku vyučovacej hodiny.
19. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice, žiacku knižku a pomôcky potrebné pre
príslušný predmet. Pred hodinou telesnej a športovej výchovy sa prezlečie do športového úboru a
čaká na vyučujúceho v šatni, nevchádza do telocvične.
Správanie sa počas vyučovania
1. Na vyučovacích hodinách sedí žiak na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok triedy. Svoje
miesto zaujme na začiatku hodiny hneď po zazvonení. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto
ani učebňu.
2. Počas vyučovania je disciplinovaný, sústredene sleduje výklad, plní pokyny vyučujúceho, pracuje
samostatne, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov, aktívne sa zúčastňuje vyučovacieho
procesu.
3. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky a
odpovedá až po vyvolaní.
4. Skúšanému žiakovi ostatní žiaci nesmú našepkávať. Počas písomných previerok je zakázané
odpisovanie. Nie je dovolené odpisovať domáce úlohy.
5. Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma alebo v školskom klube detí. Ak sa žiak nemohol z vážnych
dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému
učiteľovi na začiatku hodiny.
6. Žiak je povinný nosiť si do školy učebnice a školské potreby podľa pokynov učiteľa. Na každej
vyučovacej hodine má so sebou žiacku knižku. Ak si žiak opakovane nedonesie učebné pomôcky,
zaznačí učiteľ tento nedostatok žiaka do žiackej knižky a klasifikačného hárku. Žiakovi, ktorý
nepredloží žiacku knižku, urobí vyučujúci záznam do klasifikačného záznamu. Za opakované
nepredloženie žiackej knižky bude udelené za polrok jedno z výchovných opatrení:
6-krát ... napomenutie triednym učiteľom

7 – 15-krát ... pokarhanie triednym učiteľom
16 a viac-krát ...pokarhanie riaditeľom školy.
7. Na hodiny telesnej a športovej výchovy si žiak nosí čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje podľa
pokynov učiteľa bezpečné cvičenie. V prípade, ak si žiak opakovane nenosí úbor na vyučovanie,
učiteľ urobí záznam o nenosení úboru do žiackej knižky a klasifikačného záznamu.
8. Na školských vychádzkach, výletoch a exkurziách sa riadi pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných
pedagogických pracovníkov.
9. Ku všetkým pracovníkom školy sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí ich pozdraví. Žiak je povinný
rešpektovať všetkých zamestnancov školy.
10. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, zdravia žiaci povstaním. Sadnú si na pokyn
vyučujúceho učiteľa. Na hodinách výtvarnej, technickej, telesnej a športovej výchovy, pracovného
vyučovania, ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
11. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, narúša
výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy môže
použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania
umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ
školy bezodkladne privolá a) zákonného zástupcu, b) zdravotnú pomoc, c) Policajný zbor.
O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia sa vyhotoví písomný záznam.
Odchod zo školy
1. Po skončení vyučovania žiaci dajú triedu do poriadku a vyložia stoličky na lavice. Zatvoria okná
a zhasnú svetlá.
2. Z triedy odchádzajú v sprievode vyučujúceho k školskej jedálni a potom k šatníkom. Nepredbiehajú
sa.
3. Po prezutí opúšťajú budovu a areál školy, cestou domov dodržiavajú pravidlá cestnej premávky.
4. V prípade popoludňajšieho vyučovania alebo záujmových krúžkov sa zdržiavajú na vyhradenom
mieste na prízemí alebo prvom poschodí podľa pokynov učiteľa alebo vedúceho krúžku ( trieda,
chodba pred telocvičňou, chodba pred špeciálnou učebňou...).
5. Deti, ktoré navštevujú ŠKD, preberajú rodičia od vychovávateľky príslušného oddelenia o 15,00
hod. alebo o 16,00 hod. pri vchode A budovy školy. Žiaci môžu opustiť ŠKD s inou osobou alebo
sami len na základe písomného oznámenia rodiča.
Správanie sa v školskej jedálni
1. Žiak obeduje zásadne po skončení vyučovania, najneskôr však po skončení 6. vyučovacej hodiny.
2. Pred vstupom do jedálne si uloží školskú aktovku do skriniek pred jedálňou. Zakazuje sa odkladať
ich na podlahu.
3. Žiak sa zaradí do zástupu a disciplinovane čaká, kým na neho príde rad. Je zakázané púšťať pred
seba svojich kamarátov.
4. Prednosť pri vydávaní obeda majú žiaci, ktorí majú popoludňajšie vyučovanie ( okrem záujmových
krúžkov). O ostatných výnimkách rozhoduje dozor konajúci učiteľ.
5. Dôsledne dodržiava všetky hygienické opatrenia a zásady slušného správania a stravovania,
v jedálni zbytočne nerozpráva, nevykrikuje a neuteká, po ukončení obeda zasunie stoličku
a odovzdá tanier a príbor pri okienku.
6. Ku kuchynskému personálu sa správa úctivo.
7. V ŠJ sa riadi pokynmi učiteľov, ktorí tam majú dozor.

Správanie sa žiakov na verejnosti
1. Každý žiak aj mimo školy, aj v čase prázdnin je žiakom školy a dodržiava vnútorný poriadok školy.
2. Dbá vždy o dobré meno školy.
3. Svoj voľný čas využíva na osobnostný rast, zrekreovanie a načerpanie nových síl.
III.NEPRÍTOMNOSŤ NA VYUČOVANÍ
1. Vyučovanie môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané
dopravné pomery.
2. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada rodič písomne
o uvoľnenie:
- z jednej vyučovacej hodiny vyučujúceho daného predmetu,
- z jedného až troch dní triedneho učiteľa,
- z viac ako troch dní riaditeľa školy,
3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, rodičia sú povinní oznámiť dôvod neprítomnosti žiaka do
48 hodín triednemu učiteľovi alebo riaditeľstvu školy na tel. č. 035 6420771. Po príchode do školy
sú povinní písomne ospravedlniť jeho neprítomnosť.
4. Neprítomnosť̌ žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho
zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať̌
lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť̌
jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť̌ žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára.
IV. POCHVALY
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo
statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi:
- pochvala triednym učiteľom s písomným oznámením rodičom v žiackej knižke,
- diplom riaditeľa školy a vecná odmena - udeľuje sa žiakom 9. ročníka po schválení pedagogickou
radou za dlhodobé výborné vyučovacie výsledky a reprezentáciu školy – priemer 1,0 v 5. – 9.
ročníku, 1. miesto – okresné súťaže, 1. – 3. miesto – krajské súťaže ( súťaže organizované MŠ
SR),
- pochvala a vecná odmena – žiakom všetkých ročníkov – za 1. – 3. miesto v okresných, krajských
a národných súťažiach ( organizovaných MŠ SR).
V. VÝCHOVNÉ OPATRENIA
1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie žiaka
proti školskému poriadku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z nasledujúcich
opatrení:
- napomenutie triednym učiteľom,
- pokarhanie triednym učiteľom,
- pokarhanie riaditeľom školy.

2. Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel správania a školského
poriadku počas klasifikačného obdobia.
3. Porušenie vnútorného poriadku školy oznámi vyučujúci rodičom písomným oznamom v žiackej
knižke a priestupok bude súčasne zaznamenaný aj do klasifikačného hárku. Za porušenie
vnútorného poriadku školy sa považuje:
 agresívne a vulgárne vystupovanie,
 úmyselné poškodenie majetku školy,
 neprezúvanie sa v priestoroch školy,
 nerešpektovanie príkazov vyučujúcich počas vyučovania a na akciách organizovaných
školou, vyrušovanie na vyučovacích hodinách, narúšanie činnosti triedy,
 nevhodné správanie počas prestávok,
 hranie loptových hier v priestoroch budovy školy, behanie po chodbách, vykláňanie z okien,
 nevhodné správanie po skončení vyučovania,
 neskorý príchod na vyučovanie,
 neplnenie týždenníckych povinností,
 nenosenie cvičebného úboru na hodinu telesnej výchovy,
 nenosenie žiackej knižky a školských pomôcok na vyučovanie,
 používanie mobilného telefónu alebo tabletu počas vyučovania.
4. Za opakované záznamy sa udeľujú disciplinárne opatrenia:
- napomenutie triednym učiteľom
- pokarhanie triednym učiteľom
- pokarhanie riaditeľom školy
Uvedená postupnosť výchovných opatrení nemusí byť dodržaná a môže dôjsť až k zníženiu
známky zo správania pri hrubých porušeniach školského poriadku ako:
 krádež,
 agresívne správanie,
 úmyselné ublíženie na zdraví,
 používanie vulgarizmov na adresu vyučujúceho,
 fajčenie a užívanie alkoholu, drog
iné závažné činy, ktoré majú charakter trestných činov
 vandalizmus,
 šikanovanie.
Charakteristika šikanovania
Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie
inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a
opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších
dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť:
a) je to úmysel ublížiť fyzicky alebo psychicky,
b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
c) opakované útoky,
d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou,
e) šikanovanie zahŕňa slovné ponižovanie, nadávanie, výsmech, hrubé žartovanie, vydieranie,
obmedzovanie slobody, pohŕdanie, poškodzovanie osobných vecí, telesné napadnutie,

5. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole.
Rozsah neprítomnosti a výchovné opatrenie:
1 – 4 hodiny – napomenutie triednym učiteľom,
5 – 9 hodín – pokarhanie triednym učiteľom,
10 – 14 hodín – pokarhanie riaditeľom školy,
15 – 32 hodín – znížená známka zo správania o 1 stupeň,
33 – 64 hodín – znížená známka zo správania o 2 stupne,
65 a viac hodín – znížená známka zo správania o 3 stupne.
Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa
považuje za zanedbávanie školskej dochádzky a oznamuje sa obci, v ktorej má zákonný zástupca
dieťaťa trvalý pobyt a okresnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 60 vyučovacích hodín sa
klasifikuje ako záškoláctvo a hlási sa okresnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
6. Pri hodnotení a klasifikácii správania budeme postupovať podľa Metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ, ktoré schválilo MŠ SR dňa 1. 5. 2011 pod číslom 20113121/12824:4-921.
VI. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
V škole platí absolútny zákaz nosenia, užívania a distribúcie legálnych a nelegálnych drog, vrátane
vstupu do areálu pod vplyvom týchto látok.
Udelenie výchovných opatrení:
Pokarhanie triednym učiteľom:
- porušenie zákazu fajčenia v areáli školy.
Pokarhanie riaditeľom školy:
- opakované porušenie zákazu fajčenia,
- porušenie zákazu užívania alkoholu v areáli školy a príchodu do školy pod vplyvom alkoholu,
- porušenie zákazu užívania drog a iných omamných látok v areáli školy.
Znížená známka zo správania o jeden stupeň:
- viacnásobné porušenie zákazu fajčenia,
- opakované porušenie zákazu užívania alkoholu v areáli školy a príchodu do školy pod vplyvom
alkoholu.
Znížená známka zo správania o dva stupne:
- opakované porušenie zákazu užívania drog v areáli školy a príchodu do školy pod
vplyvom drog a iných omamných látok.
VII. Smernica k používaniu mobilného telefónu a tabletu žiakmi v škole a na školských akciách
1. Mobilný telefón a tablet patrí medzi cenné predmety a žiakom sa neodporúča nosiť ho do školy a
na školské podujatia. Za poškodenie, stratu a krádež mobilného telefónu a tabletu škola
nezodpovedá. Ak žiak prinesie do školy a na školské podujatie mobilný telefón alebo tablet, tak len
na vlastnú zodpovednosť.
2. Podľa vyhlášky ministerstva školstva SR z 23. júla 2008 o základných školách, §20, ods. 7: „Počas
vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených
prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho

povereného zástupcu." (napr. keď žiak potrebuje nevyhnutne informovať zákonného zástupcu o
svojom zdravotnom stave.)
3. Počas pobytu v škole žiak nesmie používať mobilný telefón. Pobytom v škole sa rozumie časové
obdobie , kedy žiak vstúpi do budovy školy od 07:45 a kedy ju po skončení vyučovania opustí,
vrátane prestávok (žiak nesmie používať mobilný telefón, tablet, či iné multimediálne zariadenie ani
počas prestávok.
4. Vypnutý mobilný telefón musí byť uložený v osobných veciach žiaka, najlepšie v školskej taške
alebo šatníkovej skrinke počas celého pobytu v škole.
Ak žiak nevypne mobilný telefón alebo tablet a použije ho pri pobyte v škole, alebo ak mu bude
vyzváňať alebo zvukovým signálom o príchode SMS správy inak narúšať priebeh vyučovania,
pedagogický zamestnanec:
 vyzve žiaka vypnúť a odložiť mobilný telefón ,pri neuposlúchnutí vyučujúci zadrží mobilný telefón a
do konca vyučovacej hodiny ho uloží na učiteľský stôl a na konci hodiny vráti telefón žiakovi,
 pri opakovaní priestupku učiteľ urobí zápis o porušení školského poriadku do žiackej knižky a
klasifikačného záznamu,
 v prípade odmietnutia odovzdania telefónu žiakom vyučujúcemu bude toto považované za
závažné porušenie školského poriadku, žiakovi bude navrhnuté napomenutie triednym učiteľom .
5. V škole a školských podujatiach je zakázane zhotovovať zvukový a obrazový záznam bez súhlasu
dotknutej osoby a umiestňovať takto zhotovený záznam na rôzne verejnosti dostupné miesta
(internet, facebook a podobne) bez súhlasu dotknutej osoby.
 V prípade zistenia, že žiak urobil zvukový alebo obrazový záznam bez súhlasu dotknutej osoby, je
žiak povinný tento záznam okamžite vymazať, triedny učiteľ urobí so žiakom pohovor, pozve
zákonného zástupcu do školy a žiakovi bude navrhnuté pokarhanie triednym učiteľom.
 Ak žiak zverejní audio alebo video nahrávku na verejnosti (internet, facebook, sociálne siete
a podobne) bez súhlasu dotknutej osoby, formou urážajúcich či útočných mailov a SMS,
vytváraním dehonestujúcich stránok a blogov, prípadne zverejňovaním fotografii a videí s cieľom
poškodenia inej osobe, považuje sa to za šikanovanie a hrubé porušenie školského poriadku. Žiak
je povinný tento záznam okamžite vymazať, triedny učiteľ urobí so žiakom pohovor, pozve
zákonného zástupcu do školy. Žiakovi bude navrhnuté pokarhanie riaditeľom školy bez postupnosti
vymedzenej v školskom poriadku.
6. V prípade, že sa žiak v súrnom prípade potrebuje skontaktovať so svojím zákonným zástupcom
upovedomí o tejto skutočnosti dozor vykonávajúceho pedagogického zamestnanca, alebo
vyučujúceho s ktorým prebieha vyučovacia hodina alebo triedneho učiteľa, ktorí zabezpečia
skontaktovanie so zákonným zástupcom žiaka.
7. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie žiakov a rodičov s touto smernicou.
8. Triedny učiteľ zodpovedá za vyvodzovanie opatrení pri previnení žiakov a vedenie písomnej
agendy s tým súvisiacej.

ZÁVER
Tento školský poriadok umožňuje každému žiakovi obhájiť sa bez akýchkoľvek možných následkov.
Nič, čo nie je uvedené v tomto vnútornom poriadku, nemôže byť použité voči žiakovi.
Oboznámenie sa s vnútorným poriadkom pre žiakov potvrdzujú žiaci a rodičia svojím podpisom.

V Nových Zámkoch dňa 31. augusta 2019

PaedDr. Peter Halmeš, riaditeľ školy

