Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121

Dodatok č. 1
ŠKOLSKÝ

PORIADOK

Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121
vydaný v zmysle Zákona č. 245/2008, $153 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento dodatok ku Školskému poriadku :
a) bol schválený na zasadnutí pedagogickej rady dňa 30. augusta 2012
b) bol prerokovaný na zasadnutí Rady školy dňa 27. augusta 2012
c) nadobúda platnosť od 1. septembra 2012.

august 2012

Mgr. Gabriela Paulďurová
riaditeľka školy
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V školskom poriadku platnom od 1. septembra 2011 sa týmto dodatkom dopĺňa:
 bod 1.2 organizácia vyučovacieho dňa – upravená prestávky medzi 6. a 7. hodinou
 bod 3.6 Dochádzka do školy
 bod 3.8 Starostlivosť o zovňajšok
 bod 3.11 Školská služba
 bod 8 o časť 8.7 Prevádzkový poriadok učebne cudzích jazykov
 bod 10 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

1.2 Organizácia vyučovacieho dňa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vyučovacie hodiny
07:25 – 08:10
08:20 – 09:05
09:15 - 10:00
10:20 – 11:05
11:15 – 12:00
12:05 – 12:50
13:20 – 14:00

prestávky
10 minút
10 minút
20 minút
10 minút
5 minút
30 minút

3.6 Dochádzka do školy
2. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie:
a) z jednej alebo viac hodín v jeden deň uvoľňuje triedny učiteľ, resp. príslušný
vyučujúci na základe písomného alebo ústneho požiadania zákonného zástupcu
b) na dva a viac dní je potrebná písomná žiadosť zákonného zástupcu (2x), súhlas dáva
riaditeľ.
c) žiadosť rodičov o uvoľnenie žiaka najskôr odsúhlasí triedny učiteľ a potom riaditeľka
školy
4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný
bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 48 hodín (ospravedlnenie od
lekára nemá zákonné opodstatnenie, pretože plne zodpovednými za dieťa sú ich zákonní
zástupcovia)

3.8 Starostlivosť o zovňajšok
1.

Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený tak, aby svojim
zovňajškom neprovokoval alebo nerozptyľoval spolužiakov resp. neohrozoval svoje zdravie
(za výstrednosť sa považuje napr.: nosenie hlbokého výstrihu, je vidno spodné prádlo, resp.
odhalené telo v oblasti brucha, bokov a zadku).

3.11 Školská služba
3.11.1 POVINNOSTI ŠKOLSKEJ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
1. Zapisovať do knihy návštev prichádzajúce osoby (slušne ich požiadať za kým prišli, rodičov
nepúšťať do tried, ale ohlásia žiaka, za ktorým prišla návšteva...).
2. Dohliadať na všetky vchody, aby boli počas vyučovania riadne uzavreté.
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3. Päť minút pred koncom vyučovacej hodiny otvoriť šatňu (podľa rozvrhu) – nezabúdať najmä
na veľké prestávky.
4. V pondelok a vo štvrtok polievať všetky kvety na chodbe.
5. Zapisovať žiakov, ktorí prídu neskoro na vyučovanie (príchod na vyučovanie je do 7:15
hod.)
6. Žiaci, ktorí vykonávajú službu sú povinní si učivo a úlohy odpísať a doučiť sa, vyučujúci
majú právo žiakov odvolať na písomky.
7. Žiaci, ktorí vykonávajú službu sú označení vizitkami na viditeľnom mieste.
8. Žiaci, ktorí vykonávajú službu sa správajú slušne, udržiavajú na lavici a okolo nej poriadok.
9. Služba začína o 7:00 hod a končí o 12:50 hod.
10. Školská bezpečnostná služba je vizitkou našej školy a preto triedny učiteľ má právo vyberať
len tých žiakov, ktorí sú schopní tieto kritériá splniť.

8.7 Prevádzkový poriadok učebne cudzích jazykov
1. Do jazykovej učebne žiaci vchádzajú v sprievode vyučujúceho a po celý čas sa riadia jeho
pokynmi.
2. Do jazykovej učebne vstupujeme v prezuvkách, nakoľko je v nej umiestnený koberec určený
na sedenie.
3. V jazykovej učebni je zakázané konzumovať jedlo a nápoje a taktiež žuť žuvačky.
4. Žiaci si so sebou prinesú všetky potrebné pomôcky vrátane žiackej knižky.
5. Techniku, ktorá sa v učebni nachádza, spravidla obsluhuje vyučujúci. Žiaci ju môžu
obsluhovať len pod dozorom vyučujúceho a na jeho výslovné dovolenie.
6. Žiaci bez dovolenia vyučujúceho nevyberajú veci z kabinetu cudzích jazykov
nachádzajúceho sa v jazykovej učebni.
7. Po skončení vyučovacej hodiny sú žiaci aj vyučujúci povinní zanechať po sebe poriadok
a čistú tabuľu. Ak je to v ten deň posledná vyučovacia hodina v učebni cudzích jazykov,
vyložia stoličky a zatvoria okná.
8. Vyučujúci po skončení vyučovacej hodiny jazykovú učebňu zamkne a kľúč odovzdá na
miesto prístupné ostatným vyučujúcim.

10 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
1.

Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné
látky a drogy, hrať o peniaze a to aj mimo školy. Zákaz sa vzťahuje aj na požívanie
energetických nápojov v čase vyučovania.
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