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

Dodatok č. 2
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 2013
b) bol prerokovaný na zasadnutí Rady školy dňa 26. augusta 2013
c) nadobúda platnosť od 1. septembra 2013.

Mgr. Gabriela Paulďurová
riaditeľka školy

august 2013
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Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121

V školskom poriadku platnom od 1. septembra 2011 s dodatkom č. 1 platnom od 1.9.2012 sa
týmto dodatkom č. 2 dopĺňa:
 bod 2.2 Povinnosti žiakov, časť 2. Žiakovi nie je dovolené

2.2 Povinnosti žiakov
2. Žiakovi nie je dovolené:
a) fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných
školou,
b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a
iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných
školou,
c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a
zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,
d) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (hasiace
prístroje, elektrické vedenie, alarm,...),
e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných
priestorov školy,
f) používať vulgárne výrazy, počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón (ak
žiak na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas vyučovacích hodín
vypnutý a uložený v taške žiaka),
g) konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,
h) nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade straty či
odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy
priniesol,
i) do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv,
j) sedieť na radiátoroch, vystupovať na parapetné dosky, otvárať okná a vykláňať sa z
nich, vyhadzovať von papiere a iné odpadky, či školské pomôcky, vystupovať na
lavice, hojdať sa na stoličkách,
k) úmyselne schovávať alebo poškodzovať žiacku knižku, prepisovať známky v žiackej
knižke, či vykonávať iný svojvoľný zásah do záznamov v žiackej knižke.
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