Základná škola Jána Amosa Komenského,
Komenského ul. 3 , Komárno

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Platný od 01.01.2016
___________________
Riaditeľka školy

V zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Komenského 3, Komárno vydáva tento školský poriadok.
Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno je všeobecnovzdelávacia
inštitúcia, ktorá poskytuje základné vzdelanie. Pripravuje predovšetkým pre štúdium na
stredných školách. Ústava SR zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme tohto práva
vedenie našej základnej školy zabezpečí taký vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov
a podmienky pre medziľudské vzťahy, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne
využitý z hľadiska vzdelávania, formovania osobnosti mladého človeka, ale zároveň, aby
tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov.
Škola bude dôsledne dodržiavať dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných
ľudských práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa – a to vo vzťahu k žiakom, rodičom,
učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Bude venovať náležitú pozornosť príprave žiakov
na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti,
rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a
náboženskými skupinami.
V rámci zapojenia sa do programu Škola priateľská k deťom , ktorý je podporovaný
organizáciou UNICEF, sa mali možnosť žiaci podieľať na príprave školského poriadku a ich
návrhy boli zapracované do školského poriadku. K školskému poriadku, hlavne k jeho časti
o používaní mobilných aparátov, sa zástupcovia tried vyjadrovali na zasadnutiach Detského
parlamentu a vyjadrili názor, ktorý reprezentoval postoj ich spolužiakov.
Cieľom vnútorného poriadku školy je :
- určenie pravidiel a zásad správania sa žiakov počas vyučovacieho procesu a mimo neho,
- vymedzenie práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov,
- zabezpečiť naplnenie princípov a cieľov výchovy a vzdelávania podľa § 3 a 4 zákona NR
SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly :

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Úvod.
Príchod žiakov do školy
Správanie žiakov počas vyučovania
Správanie žiakov cez prestávku
Odchod žiakov zo školy
Dochádzka žiakov do školy
Starostlivosť o zovňajšok
Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
Povinnosti týždenníkov
Práva a povinností zákonných zástupcov
Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred
sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
Povinnosti žiakov v ŠJ
Dochádzka žiakov do ŠKD
Povinnosti žiakov mimo školy
Režim dňa
Záverečné ustanovenia

I. Príchod žiakov do školy
1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom
vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred
začiatkom vyučovacej hodiny.
2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne ( skrinky )
a preobuj sa do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky by nemali zanechávať na
podlahe čierne stopy.
3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne pred budovou
na vyučujúceho.
4. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie čakaj na príslušného vyučujúceho.
5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových
betónových chodníkoch je neprípustné.
6. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj
plot !
7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu
školy.
II. Správanie žiaka počas vyučovania
1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov
a zovňajšku. Na cvičenie TEV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel ( cvičebný
úbor ), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.
2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich
pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú
vzorom v správaní mladším žiakom.
3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš.
Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy.
Na hodinách TEV a pri písomných prácach nevstávaš.
4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne
vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť
spolužiakov.
6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
7. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
8. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne
podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné )
môžeš dostať dve sady učebníc.
9. Žiakom je zakázané nosiť do školy predmety nesúvisiace s výukou ako obnos peňazí väčší
ako 15 EUR, cennosti, šperky, MP3 a MP4 prehrávače, fotoaparáty, notebooky, tablety a
podobnú techniku. Mobilný telefón sa smie nosiť, avšak tento nepatrí medzi školské
pomôcky. Akokoľvek používať mobilný telefón sa smie výlučne iba počas prestávok, a to
iba v nevyhnutných prípadoch a takým spôsobom, aby sa neobmedzovala a neporušovala
dôstojnosť a práva iných osôb (fotenie, natáčanie videa, zastrašovanie...). Počas
vyučovania sa telefóny nesmú používať a musia byť vypnuté, pokiaľ vyučujúci nedá
výslovný pokyn na ich použitie ako učebnej pomôcky/didaktickej techniky alebo s
výnimkou súhlasu vyučujúceho.
10. Spôsob zaistenia cenných vecí. Hodinky, šperky, mobilné telefóny a pod. majú žiaci
neustále pri sebe a to takým spôsobom, aby si mohli riadne plniť svoje školské povinnosti,
neobmedzovali ich v pohybe, mali voľné obe ruky a neboli voľne dostupné.

11. Na hodinách telesnej výchovy a počas mimoškolských aktivít organizovaných školou a
vykonávaných v priestoroch telocvične žiak musí odložiť hodinky, šperky, mobilné
telefóny, peňaženky a ostatné cennosti na miesto na to určené. Miesto určené pre uvedený
prípad je kabinet telesnej výchovy.
12. V ostatných prípadoch, keď je nevyhnutné tieto veci odložiť, je miesto určené na zaistenie
týchto vecí školský trezor.
13. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov,
prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí
a osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže
učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.
14. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému
vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine
TEV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho
lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu
hodinu.
15. Pred hodinou TEV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred telocvičňu.
Odovzdaj vyučujúcemu TEV do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče,
prípadne okuliare, peniaze atď.)
16. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské
zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok
poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí,
škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.
17. Manipulovať s oknami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn.
Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere ani iné
predmety.
18. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo
urobil.
19. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine.
Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý
týždeň.
III. Správanie žiakov cez prestávku
1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi
druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Nedesiatuj na chodbe. Ak máš 2. vyučovaciu
hodinu TEV, desiatuj v triede, v ktorej budeš mať 3. vyučovaciu hodinu. Ak máte 2. a 3.
vyučovaciu hodinu v OU, nadesiatuj sa vo svojej kmeňovej triede.
2. Počas veľkej prestávky nesmieš svojvoľne opustiť areál školy.
3. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových
mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.
4. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky
"Hovorme spolu, nebime sa.“
5. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zavolaj pomoc dospelého.
6. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne
behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu,
náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
7. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody
budú musieť nahradiť Tvoji rodičia /zákonní zástupcovia/.

8. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok
v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli
porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu
školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
9. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v kapitole X. v škole,
prípadne porušuje kapitolu X. v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť
ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším
škodám na zdraví spolužiakov.
10. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky
potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
11. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom
do OU si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.
12. Do učební informatiky vchádzaš v sprievode učiteľa. Nedesiatuj tam, nepi a nepoužívaj
vlastné zariadenia ako USB kľúče a pod.
13. Do odborných učební si nenos školskú tašku, ale iba veci nevyhnutne potrebné na hodinu.
Ostatné veci maj uložené v uzamknutej triede alebo skrinke.
14. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné
pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.
IV. Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty,
vylož stoličku na stôl.
2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie
svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.
3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu.
4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú
triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania
v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede
zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.
6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes
do kancelárie tajomníčky školy.
V. Dochádzka žiakov do školy
1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.
2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť
do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od
rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje
príslušný učiteľ, z troch vyučovacích dní triedny učiteľ, z viac ako troch dní riaditeľ školy
na základe žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš
o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.
3. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod
Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.
4. Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody
nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní.

5. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na
vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú
žiadosť rodičov.
VI. Starostlivosť o zovňajšok
1. Do školy prichádzaj čistý a upravený.
2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezúvky si označ menom, prípadne značkou.
3. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky.
Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je
neprípustné.
4. Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev.
5. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené
cvičiť v šatách, ktoré máš počas vyučovania.
VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš
učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom
rozsahu zaplatiť.
2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš a odovzdáš
ich tej škole, kde skončíš školský rok.
VIII. Povinnosti týždenníkov
1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v Triednej knihe. Týždenníci pred
vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu,
pripravia učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich.
2. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu,
zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.
3. Za uzamykanie skrinky zodpovedajú všetci žiaci počas celého vyučovania.
IX. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov
2.1. Práva zákonného zástupcu žiaka
Zákonný zástupca žiaka má právo:
1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a
vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s
princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom:
 internetovej žiackej knižky,
 triednych zasadnutí združenia rodičov,
 v prípade potreby individuálnym pohovorom s triednym učiteľom, resp. vyučujúcim
vo vopred dohodnutom termíne.

4. Ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže
vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie
ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca
potvrdenie od lekára.
5. Ospravedlniť absenciu žiaka najviac 5 dní v jednom klasifikačnom období.
6. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
7. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
8. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov
školskej samosprávy.
9. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy.
2.2. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
Zákonný zástupca žiaka je povinný:
1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností.
2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom.
3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.
4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh
výchovy a vzdelávania, najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov,
rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú
pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.
5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
6. Oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka, ak sa nemôže
zúčastniť na výchove a vzdelávaní. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa
uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky
hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na
súťažiach.
7. Deťom cudzincov sa poskytuje výchova a vzdelávanie za tých istých podmienok ako
občanom Slovenskej republiky.
X. Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov, ich ochrana pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje:
1. Fajčiť, používať alkoholické nápoje a akékoľvek drogy či návykové látky alebo ich
distribuovať medzi žiakmi vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy (žiakom aj na
prístupových komunikáciách). Žiaci, ktorí by do školy nosili drogy či návykové látky
alebo ich užívali, sa vystavujú riziku postihu podľa platných zákonov.
2. Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie a
rozptyľujúce pozornosť žiakov počas vyučovania, najmä cigarety, drogy, alkoholické
nápoje a iné zdraviu škodlivé návykové látky.

3. Hrať akékoľvek hazardné hry počas vyučovania a akcií organizovaných školou.
4. Prichádzať do školy a zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
vrátane liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť s výnimkou liekov, predpísaných
ošetrujúcim lekárom).
5. Narušovať vyučovací proces a prevádzku školy (krádeže inventáru školy, resp. osobných
vecí žiakov a zamestnancov).
6. Prijímať návštevy v školskej budove počas vyučovacích hodín (v súrnych prípadoch so
súhlasom vedenia školy). Zakazujú sa návštevy žiakov, ktoré by akýmkoľvek spôsobom
porušovali školský poriadok Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského
3,Komárno.
7. Zdržiavať sa počas voľných hodín na chodbách a v priestore pred zborovňou.
8. Zneužívať výpočtovú techniku a internetové pripojenie na aktivity nesúvisiace s
vyučovacím procesom, ktoré by spôsobili škodu škole (finančnú alebo morálnu). Prípadné
zneužitie je možné riešiť v spolupráci s políciou.
9. Sťahovať v priestoroch školy z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto materiály
šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií, tiež hrať hry propagujúce násilie.
10. Používať akúkoľvek záznamovú technológiu (napr. záznam zvuku a videa pomocou
mobilných telefónov a pod.) s výnimkou žiakov, ktorým toto umožní na požiadanie
vyučujúceho (integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).
11. Používať mobilný telefón v čase všetkých foriem skúšok. Mobilný telefón musí byť počas
vyučovania vypnutý a uložený mimo lavice, zároveň sa zakazuje dobíjať mobilný telefón
v škole. V naliehavých prípadoch ho môže použiť so súhlasom vyučujúceho (triedneho
učiteľa).
12. Používať walkmeny, MP3, MP4-prehrávače a discmany na vyučovacích hodinách.
13. Akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktoré napĺňa znaky šikanovania.
14. Akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie.
15. Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy.
16. Prechovávať a používať zbrane v škole.
17. Vyjadrovať sa vulgárne.
18. Hrať loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a v šatniach.
19. Nosiť na hlavách šiltovky a klobúky v priestoroch školy nielen počas vyučovania, ale aj
cez prestávky a voľné hodiny.
20. Sedieť na vykurovacích telesách, parapetných doskách a miestach ohrozujúcich zdravie.
21. Vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky a pokrikovať na
okoloidúcich.
22. Vychádzať z budovy školy v prezuvkách.
23. Vstupovať do zborovne.
24. Zdržiavať sa bezdôvodne v budove školy po skončení vyučovania bez vedomia
pedagogického dozoru.
25. Nechávať športový úbor a pracovné plášte v šatňových skrinkách, resp. v triedach.
26. Prinášať do školy väčšie sumy peňazí a drahocenné predmety. Za ich stratu škola v súlade
s poistnou zmluvou neručí.
XI. Povinnosti žiaka v školskej jedálni
1. Včas si predplatíš stravné lístky do ŠJ a každý deň pri obede sa preukážeš pomocou
čipovej karty.
2. Prvý stupeň obeduje spravidla od 11.30 hod. do 13.00 hod., druhý stupeň od 13.00 hod. do
14.00 hod.

3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne
s ohľadom na stravujúcich sa v jedálni. Pred vstupom do jedálne si ulož tašku a vrchný
odev do skrinky.
4. V jedálni zjedz najprv polievku a s druhým jedlom sa usaď na voľné miesto. Počas
stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed
skonzumuj v ŠJ, vrátane ovocia alebo múčnika.
5. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj riady pri okienku a opusti
ŠJ.
XII. Dochádzka žiakov do školského klubu detí (ŠKD)
1. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú
vyučovaciu hodinu v triede. Žiaci, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odchádzajú po skončení
vyučovania domov.
3. Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
4. Tvoj odchod z ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič
písomne oznámiť.
5. Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
6. Ranná služba v ŠKD je od 06.00 hod. do 7.40 hod., kedy v sprievode vychovávateľky
prejdeš do triedy.
7. Záverečná činnosť je od 16.00 hod. do 16.30 hod., preto požiadaš rodičov, aby prišli pre
Teba najneskôr do 16.30 hod.
8. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku
II.
XIII. Povinnosti žiakov mimo školy
Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť
našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným
zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
1. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
2. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto
v dopravných prostriedkoch.
3. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj
dopravné predpisy.
4. Neznevažuj, neurážaj a podobne svojich spolužiakov a kamarátov na rôznych sociálnych
sieťach.
5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4.
ročníka v zimnom období ( november – marec ) od 19.00 hod., v letnom období ( apríl –
október ) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod.,
v letnom období od 21.00 hod.
6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15
rokov.
7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto
zakázané.

Režim dňa
V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.
Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.
Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :
1. hodina

8.00 hod. – 8.45 hod.

2. hodina

8.55 hod. – 9.40 hod.

3. hodina

9.55 hod. – 10.40 hod.

4. hodina

10.50 hod. – 11.35 hod.

5. hodina

11.45 hod. – 12.30 hod.

6. hodina

12.35 hod. – 13.20 hod.

7. hodina

13.50 hod. – 14.35 hod.

8. hodina

14.40 hod. – 15.25 hod.

Činnosť v ŠKD :
06.00 hod. – 07.40 hod.
11.15 hod.– 16.30 hod.
Záverečné ustanovenia
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie
školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť :




za menšie priestupky napomenutý
za opakované a závažné priestupky pokarhaný triednym učiteľom alebo riaditeľom školy
písomným oznámením rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania
výchovné opatrenia za neospravedlnené hodiny budú riešené individuálne

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov
i spolužiakov a zaslúženú odmenu.

V Komárne, dňa 01.01.2016

PaedDr. Zuzana Langschadlová
riaditeľka školy

Dodatok č.1

Kapitola III. bod 8 sa dopĺňa a jeho plné znenie je :

8. a)Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných
látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli
porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu
školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
b) Rešpektuj zákaz fajčenia elektronických cigariet, používania energetických nápojov
a nealkoholických variant všetkých alkoholických nápojov. Aj ich prinesenie do areálu školy
sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

V Komárne, 26.09.2019

PaedDr. Zuzana Langschadlová
riaditeľka školy

