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Povinnosti žiakov
I. Dochádzka žiakov do školy











Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne
a dochvíľne.
Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť
v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas
triednemu učiteľovi. Ak ostal doma pre vopred známu príčinu bez oznámenia, triedny
učiteľ nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť.
V závažných rodinných dôvodoch, môže zákonný zástupca žiaka požiadať
o uvoľnenie i na niekoľko dní. Do troch dní uvoľniť žiaka je v kompetencii triedneho
učiteľa. Na viacej dní po predložení písomnej žiadosti môže uvoľniť žiaka riaditeľ
školy.
Ak žiak zostane doma pre nepredvídanú príčinu (chorobu alebo rodinné dôvody),
rodičia sú povinní oznámiť to triednemu učiteľovi do 7,00 hodiny toho istého dňa.
Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom od
lekára alebo písomným ospravedlnením rodiča (zákonného zástupcu žiaka).
Písomne ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní pre chorobu môže rodič len
do 3 dní školského vyučovania.
Ak je žiak neprítomný pre chorobu viac ako 3 dni, musí rodič predložiť triednemu
učiteľovi riadnu ospravedlnenku od ošetrujúceho lekára
Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak potrestaný zníženou známkou zo správania
alebo podaním oznámenia na rodičov.
II. Príchod žiakov do školy









Žiaci do školy prichádzajú od 6,45 hod. najneskôr do 7,15 hod.
Hlavný vchod sa ráno uzavrie o 7,30 hod.
Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom.
Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a v šatni si odloží vrchný
odev, preobuje sa do zdravotne nezávadných prezúvok s bielou podrážkou a uloží si
topánky. Žiaci nesmú chodiť v pezúvkach mimo hlavnú budovu školy.
V šatni sa žiaci prezliekajú aj na hodinu TV
Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skejty, kolieskové
korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.
Ak žiak prichádza do školy na bicykli, po vstupe do areálu školy predným vchodom,
ho odtlačí po príjazdovom chodníku a uloží na vyhradené miesto. Za prípadnú stratu
alebo odcudzenie bicykla škola nezodpovedá.

III. Správanie sa žiakov na vyučovaní


Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia dochvíľne, riadne
pripravený, so školskými potrebami.
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Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví pred 1. vyučovacím blokkom. Ostatné veci
má v aktovke, ktorá je zavesená, alebo uložená vedľa lavice z vnútornej strany alebo
v lavici alebo v pridelenom boxe
Žiak môže opustiť triedu, alebo pracovné miesto ak o tom upovedomí vyučujúceho
Žiak udržuje svoje pracovné miesto a okolie v čistote a poriadku.
Manipulovať s oblokmi, učebnými pomôckami, svetelnými vypínačmi a didaktickou
technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
Pre bezpečnosť žiakov nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von
papiere, odpadky a akékoľvek predmety
Žiak nenosí do školy predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. ak vyučujúci takýto
predmet zistí, žiakovi ho taktne odoberie a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy
peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nebude
robiť žiadne opatrenia.
Žiak nesmie počas vyučovania ani počas prestávok používať mobilný telefón, za jeho
stratu alebo odcudzenie zodpovedá zákonný zástupca žiaka
Žiak môže počas vyučovania meniť svoje pracovné miesto po predchádzajúcom
súhlase vyučujúceho
Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch a plaveckom výcviku dodržiavajú
pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú
určené termíny miesta a času sústredenia. Na všetkých podujatiach sa môžu zúčastniť
len ak rodič alebo zákonný zástupca na začiatku školského roka podpísal Infomovaný
súhlas.

IV. Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební






Cez prestávku po 1. vyučovacom bloku žiaci desiatujú v kuchynke, na stole majú
podložku pod desiatu a desiatu nosia desiatových boxoch bez zbytočných mikroténových
vreciek. Rodič je zodpovedný za zdravú výživu desiaty bez energetických a sladkých
nápojov
Po 2.vyučovacom bloku si žiaci uložia svoje pracovné miesto, nechajú si osobné veci
v učebni a odchádzajú pod vedením vychovávateľky na obed.
Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do nádob na to určených. Odpad separujú podľa
dohodnutých pravidiel. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbe, záchodoch
a školskej záhrade
Presun žiakov z učebne do učebne (telocvične, školskej jedálne) zabezpečuje vyučujúci
alebo vychovávateľka školského klubu.

V. Odchod žiakov zo školy




Po skončení posledného vyučovacieho bloku alebo ŠKD si každý žiak uloží svoje
pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
Žiakov, ktorí nenavštevujú školský klub sa pod dozorom dozorkonajúcejo pedagóga
presunú do šatne a opustia školskú budovu.
Ak po opustení budovy odchádza žiak sám , nesmie sa zdržovať samostatne v areály školy
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VI. Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie
učební, chodieb a školského dvora




Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie, zeleň
v areály školy. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie, je
povinný zákonný zástupca v plnej miere uhradiť.
Každý žiak je povinný dbať na to ,aby požičané učebnice chránil. Ak žiak v priebehu
školského roka poškodí učebnicu musí rozdiel uhradiť a to podľa osobitného predpisu
MŠ SR. Ak učebnicu stratí, musí ju nahradiť ako novú.
Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice odovzdá

VII. Starostlivosť o zovňajšok


Žiak chodí do školy čisto a veku primerane oblečený. Prezúva sa do zdravotne
vyhovujúcej obuvi. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy
si nosí vhodný pracovný a športový úbor, pri starostlivosti o školskú záhradu pracovné
rukavice, ktoré mu poskytne škola

VIII. Správanie sa žiakov mimo školy







Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania. Nepoškodzuje verejný
a súkromný majetok.
Po odchode z budovy školy má žiak zakázané zdržiavať sa v areály školy
Mimo vyučovania – v poobedňajších a večerných hodinách a počas víkendu, je areál
riadne uzamknutý a platí zákaz vstupu všetkým žiakom a nezamestnaným osobám,
s výnimkou užívateľov školského bytu.
V celom školskom areály je zakázané fajčiť
Žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky a navštevovať veku
neprimerané podujatia a zariadenia.
Vo večerných hodinách sa môže zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov.

IX. Stravovanie v školskej jedálni







Úhrada stravného upravujú platné predpisy školskej jedálne a VZN obce Prenčov.
Žiak je povinný správať sa v jedálni tak, aby nenarúšal stravovanie ostatných
stravníkov
Po príchode do jedálne si každý žiak pripraví na stôl príbor a hlboký tanier a prinesie
si občerstvenie
Polievku žiakom naberá vychovávateľka
Žiaci nezjedenú stravu vylievajú do nádob na to určených a použitý tanier vyložia na
okienko
Pre druhé jedlo si žiak chodí sám k výdajnému okienku
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Ak žiak náhodne rozlial stravu na dlážku požiada o jej odstránenie kuchárku alebo
vychovávateľku
Po odchode od stola si žiak uprace stôl a zasunie stoličku a odchádza z jedálne
v doprovode vychovávateľky

Práva žiakov











Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
Žiak má právo na omyl.
Žiak má právo určiť si spôsob prípravy na skúšanie.
Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.
Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor
na čokoľvek.
Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa, alebo
spolužiakov.
Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
Žiak má právo zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší
ostatných.

Povinnosti rodičov


Vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na výchovno-vzdelávací proces
v škole a na plnenie školských povinností



Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom



Dbať na sociálne a kultúrne zázemie svojho dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby



Informovať školu, alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho
dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,



dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v čase vyučovania
ale aj počas záujmovej činnosti, riadne ospravedlniť a doložiť dokladmi v súlade so
školským poriadkom, uvedenými v bode 1. Povinnosti žiakov – Dochádzka žiakov do
školy



poskytnúť triednemu učiteľovi telefónne číslo pre prípad náhlej zdravotnej zmeny
u jeho dieťaťa
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Práva rodičov
 Žiadať, aby sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, alebo v školskom
zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade
so súčasným poznaním sveta a v súlade so všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania


Na výchovu a vzdelávanie svojho dieťaťa v predmete náboženská výchova v rozsahu
ustanovenom vzdelávacím programom



Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia
a školským poriadkom



Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, na
poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa



Zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy



Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy (ZRPŠ a Rada školy)



Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa, po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy



Byť oboznámený s pripravovanou mimoškolskou aktivitou(výletom, exkurziou,
vychádzkou) a písomne vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s účasťou svojho dieťaťa na
tejto akcii(informovaný súhlas)

Práva a povinnosti žiaka v procese integrácie
Integrovaný žiak má právo na:


Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný
stav v rozsahu ustanovenom v platnom školskom zákone



Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam,
záujmom,zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny



Výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré
zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto
výchovu a vzdelávanie umožňujú



Využívanie špeciálnych učebníc a špeciálnych didaktických a kompenzačných
pomôcok



Osobitnú starostlivosť a služby odborných zamestnancov zariadení výchovného
poradensktva a prevencie spojených s výchovou a vzdelávaním, sprostredkovanie
pedagogických, psychologických, sociálnych, psychoterapeutických,
reedukačných a iných služieb prostredníctvom riaditeľa školy, ktoré koordinuje
v spolupráci s triednym učiteľom

Integrovaný žiak je povinný:


Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa
výchovy a vzdelávania
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Dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy



Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka
v procese integrácie
Zákonný zástupca integrovaného žiaka 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



Oboznámiť sa s individuálnym vzdelávacím programom svojho dieťaťa, ktorý
spracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva
a prevencie v zmysle §94 ods.1 písm. B) bod 2 školského zákona

Zákonný zástupca integrovaného žiaka je povinný:


Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh výchovy a vzdelávania

Súčasťou školského poriadku je telocvičný poriadok, poriadok počítačovej učebne a poriadok
školskej jedálne, ktoré sú žiaci a návštevníci povinní dodržiavať.
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Telocvičný poriadok
pri vykonávaní povinnej a telesnej výchovy
a krúžkovej činnosti
1. Vstup do telocvične je dovolený len pod dozorom vyučujúcich alebo vychovávateľky.
2. Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách TV a pri inej športovej činnosti počas
vyučovania i pri záujmovej športovej činnosti v mimovyučovacom čase v telocvični
cvičebný úbor a športové obutie (v telocvični cvičky, tenisky s bielou podrážkou)
3. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky . Dlhé vlasy majú byť
stiahnuté gumkou.
4. Žiaci sa na chodbe a v telocvični správajú disciplinovane, nie sú neprimerane hluční,
nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie telocvične.
5. Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá,
pri gymnastických a iných cvičeniach sú povinní dodržiavať rady, pokyny a upozornenia
vyučujúcich.
6. Žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením
vyučujúcich, alebo podľa ich pokynov.
7. Žiaci nesmú zapínať a vypínať elektrické vypínače osvetlenia.
8. Žiaci nesmú cvičiť na náradí bez prítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä
lezenie za zavesené rebríky, lano, skoky na žinenky bez pokynov a dopomoci a záchrany
vyučujúceho. Veľmi prísne sa zakazuje lezenie a vešanie sa na basketbalový kôš.
9. V prípade, že vyučujúci sa venuje inej činnosti, žiaci sú povinní podľa jeho pokynov
dávať spolužiakom záchranu a pomoc pri cvičení.
10. Žiaci na vyučovacích hodinách telesnej výchovy nesmú jesť a piť, je prísne zakázané žuť
žuvačku.
11. Po ukončení športovej činnosti sú žiaci povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny.
12. Ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť telocvičňu, je povinný to oznámiť
vyučujúcemu. Tak isto oznámi aj svoj návrat.
13. Každý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal, sú žiaci povinní ihneď hlásiť.
14. Pri úraze sú všetci povinní poskytnúť postihnutému prvú pomoc.
15. Každý úraz vyučujúci v ten deň zapíše do zošita úrazov v riaditeľni a do dvoch dní vyplní
protokol o úraze.
16. Žiaci sami bez dovolenia nesmú svojvoľne brať lopty a iné učebné a športové pomôcky.
17. Žiaci, ktorí pre chorobu či úraz na vyučovacej hodine TV nemôžu cvičiť, túto okolnosť
preukážu lekárskym potvrdením alebo písomným oznámením rodiča na začiatku
vyučovacej hodiny. Sú povinní byť v cvičebnom úbore a budú vyučujúcemu pomáhať pri
zapisovaní a meraní výkonov žiakov, pomocných prácach, alebo budú vykonávať inú
primeranú telesnú či športovú činnosť.
18. Na hodinách telesnej výchovy, ktorá prebieha za priaznivého počasia na viacúčelovom
ihrisku vonku, že žiak povinný mať pevnú vonkajšiu športovú obuv . Nesmie používať
športovú obuv určenú na cvičenie v telocvični.
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Poriadok počítačovej učebne


Žiaci vstupujú do učebne na vyučovacie hodiny a na záujmový krúžok pod vedením
pedagóga s umytými rukami



Na hodine informatiky alebo iných predmetov učiteľ určí zasadací poriadok žiakov pri
počítačoch



Žiak sa riadi pokynmi učiteľa



Ak žiak potrebuje pri svojej práci pomoc učiteľa v tichosti ho privolá zodvihnutím
ruky



V počítačovej učebni je žiak povinný správať sa potichu, aby svojim hlasným
prejavom a nevhodným správaním nerušil prácu ostatných



V miestnosti je zakázané piť a jesť



Žiak má zakázané čokoľvek do počítača inštalovať alebo z neho odinštalovať



Do počítača nesmie sťahovať piesne ani filmy



Žiaci nesmú samostatne bez schválenia učiteľom používať tlač dokumentov.



Manipulovať s didaktickou technikou, ktorá je súčasťou učebne môže len vyučujúci



Za správne vypnutie počítačov je zodpovedný pedagóg, ktorý vedie príslušnú
vyučovaciu hodinu, vychovávateľ ak je so žiakmi v učebni v čase ŠKD, vedúci
záujmového krúžku



Za prenosné počítače , ktoré vyučujúci využíva na rôznych hodinách , zodpovedá
príslušný vyučujúci alebo vychovávateľka
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Poriadok školskej jedálne
 Stravníci vstupujú do školskej jedálne v očistenej obuvi
žiaci v prezuvkách s umytými rukami

 stravníkom sa vydávajú obedy v stanovenom čase:
- deťom v MŠ a ZŠ od 11,30 do 12,00 hod
- cudzím stravníkom od 11,00 hod do 11,30


žiaci ŠKD prichádzajú do jedálne pod vedením vychovávateľky



v jedálni sa správajú ticho



žiaci si samostatne berú taniere na polievku a príbor zo stolíka na to určeného a čakajú
kým im vychovávateľka naberie polievku



nedojedené zvyšky samostatne zhŕňajú do nádob tomu určených, špinavý príbor do
nádoby a špinavé taniere uložia na okienko



na druhé jedlo čakajú v rade pri výdajnom okienku, majú zakázané sa predbiehať



vychovávateľka dozerá na disciplínu žiakov pri výdajnom okienku



ak sa žiaci školského klubu naobedovali čakajú v tichosti za stolom na spoločný
odchod



žiaci majú zakázané poškodzovať majetok školskej jedálne a pri úmyselnom
poškodení je zákonný zástupca dieťaťa túto škodu v plnom rozsahu nahradiť



čaj alebo mlieko si žiaci nalievajú samostatne pri samoobslužnom stole
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Záverečné ustanovenie
Každý žiak, ktorý je zapísaný v danom školskom roku v ZŠ Prenčov ,bude s týmto školským
poriadkom preukázateľne oboznámený na začiatku školského roka svojim triednym učiteľom.
Zákonný zástupca žiaka bude s týmto školským poriadkom preukázateľne oboznámený na
prvom plenárnom Združení rodičov a priateľov školy.
Školský poriadok bude prístupný žiakom a ich rodičom vo vestibule školy a tiež na webovom
sídle školy.
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