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VNÚTORNÝ PORIADOK 

 

Základnej  školy s materskou školou Podolie 

 

určený  pre základnú školu 
 

      

Úlohou vnútorného poriadku školy je racionálne rozdelenie úloh, správne vyuţívanie 

pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. Dodrţiavanie vnútorného 

poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci 

zamestnanci a ţiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodrţiavať. 

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie dňom 2.septembra 2004  vydáva tento vnútorný poriadok 

školy: 

 

 

Čl.1 

Organizácia vyučovania 
 

     Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. 

Rozvrh hodín je v kaţdej triede. 

     Začiatok vyučovania je 7,55 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí 

zvonením. Prestávka po 2. vyučovacej hodine je desiatová a trvá 15 minút, prestávka po 3. 

vyučovacej hodine je veľká a trvá 20 minút, ostatné prestávky medzi vyučovacími hodinami 

sú malé a trvajú 10 minút.  

 

Časové rozdelenie dňa:                    7,30   -   7,45    ..... príchod do školy 

                                                           7,55   -   8,40   ..... 1.vyučovacia hodina  

                                                           8,50   -   9,35   ..... 2.vyučovacia hodina 

                                                           9,50   -  10,35  ..... 3.vyučovacia hodina 

                                                          10,55  -  11,40  ..... 4.vyučovacia hodina 

                                                          11,50  -  12,35  ..... 5.vyučovacia hodina 

                                                          12,45 -  13,30 ..... 6.vyučovacia hodina 

                                                          14,00 -   14,45  ..... 7.vyučovacia hodina               

                                                          14,55 -   15,40  ..... 8.vyučovacia hodina  

 

 

Čl.2 

Práva a povinnosti zamestnancov 
 

A. Práva a povinnosti riaditeľa školy: 

 

1. Riaditeľ školy vyuţíva na škole všetky práva, ktoré mu vyplývajú zo Zákonníka práce, 

Pracovného poriadku pre výchovných a ostatných pracovníkov školy a výchovných 

zariadení a z ostatných právnych predpisov pre oblasť školstva. 

2. Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy. 

3. Zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole. 

4. Riadi a kontroluje prácu všetkých pracovníkov školy v zhode s pracovným poriadkom. 

5. Hodnotí prácu všetkých zamestnancov školy. 

6. Riadi a zabezpečuje hospodárske úlohy na škole. 

7. Stará sa o ďalšie vzdelávanie pracovníkov.   



 2 

8. Ovplyvňuje všetku mimotriednu, mimoškolskú  a mimopracovnú činnosť školy. 

9. Stará sa o primerané personálne a materiálne podmienky práce na škole. 

10. Preberá starostlivosť o zabezpečovanie úloh v prírodovedných a spoločenskovedných 

predmetoch 2.stupňa. 

11. Pomáha pracovníkom školy pri riešení ich sociálnych a právnych problémov. 

12. V spolupráci s OZ zabezpečuje previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a previerku PO. 

13. Zabezpečuje všetky úlohy CO. 

14. Zvoláva, riadi a vedie pedagogickú radu a formuluje závery jej rokovania. 

15. Zostavuje príslušné pracovné plány a vnútorný poriadok školy a nadriadeným 

orgánom podáva poţadovanú štatistiku, ústne i písomné správy. 

16. Dbá, aby boli finančné prostriedky školy vyuţívané účelne. Zostavuje podklady pre 

rozpočet školy, sleduje jeho čerpanie a stará sa o efektívnosť hospodárenia. 

17. Zabezpečuje styk školy s RZ, RŠ, OÚ, KÚ a OcÚ. 

18. Riadi a kontroluje výchovno - vzdelávaciu činnosť na škole a zodpovedá za výsledky 

výchovno – vzdelávacej práce školy. 

19. Určuje zásady vnútorného poriadku školy a schvaľuje rozvrh hodín. 

 

B. Práva a povinnosti zástupcu riaditeľa školy pre základnú školu: 

 

1. Zástupca riaditeľa školy vyuţíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka 

práce, Pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov. 

2. Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy. 

3. Z poverenia riaditeľa školy zabezpečuje úlohy pedagogicko-organizačného charakteru. 

4. Riadi a zabezpečuje hospodárske úlohy na škole v spolupráci s riaditeľom školy. 

5. Zastupuje riaditeľa školy v jeho neprítomnosti. 

6. Preberá starostlivosť o zabezpečovanie úloh na I. stupni a vo výchovných predmetoch. 

7. Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy formou vnútroškolskej kontroly, sleduje 

ako sú plnené pedagogické a výchovné ciele. 

8. Zúčastňuje sa hodnotení práce učiteľov a ostatných pracovníkov školy. 

9. Zabezpečuje všetky organizačno – administratívne úlohy smerom k prevádzkovým  

zamestnancom školy. 

10. Zabezpečuje budovanie dielní, pozemku, odborných učební, učební a kabinetov. 

11. Zodpovedá za správne vedenie hlavného inventára školy, fondu učebníc a školských 

potrieb. 

12. Zostavuje predpísané štatistiky a zabezpečuje zastupovanie za pedagogických aj 

prevádzkových zamestnancov školy. 

13. Zodpovedá za vypracovanie rozvrhu hodín pre II. stupeň. 

14. Zodpovedá riaditeľovi školy za správne vedenie administratívnej agendy.Zabezpečuje 

úlohy spojené s dodrţiavaním predpisov o bezpečnosti práce a z poţiarnej ochrany na 

škole. 

15. Stará sa o materiálno – technické zásobovanie CO (sklad). 

16. Kontroluje činnosť technicko – hospodárskych a prevádzkových pracovníkov školy. 

 

C. Práva a povinnosti výchovného poradcu: 

 

1. Výchovný poradca je pomocníkom riaditeľa školy pri organizovaní výchovnej práce so 

ţiakmi zameranej na správnu voľbu povolania, pri starostlivosti o talentovaných 

i zaostávajúcich ţiakov, pri starostlivosti o integrovaných ţiakov a ţiakov, u ktorých sú 

výchovné problémy. 

2. Pomáha riaditeľovi školy pri usmerňovaní práce ostatných učiteľov v tomto smere. 
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3. Informuje pedagogický zbor a rodičov o jednotlivých druhoch povolania, o potrebe 

pracovných síl v jednotlivých odboroch hospodárstva. 

4. Výchovný poradca spolupracuje: 

a/ s RZ na škole 

b/ so školskou lekárkou a triednym učiteľom pri zisťovaní  príčin výchovných 

ťaţkostí, zaostávania v prospechu, ako aj pri odporúčaní povolania ţiaka so 

zreteľom na jeho zdravotný stav. 

c/ s OPPP v otázkach vyšetrenia mentálnych schopností ţiakov i pri 

problémoch pri voľbe povolania. 

d/ s odborom pracovných síl pri získavaní ţiakov do jednotlivých odvetví. 

5. Vedie na škole všetku evidenciu spojenú s rozmiestňovaním ţiakov, evidenciu 

talentovaných i problémových ţiakov. 

6. Má právo za prácu v tomto úseku skrátenie pracovného úväzku podľa smerníc MŠ SR. 

 

D. Práva a povinnosti učiteľov ZŠ: 

 

1. Učitelia vyuţívajú na škole všetky práva, ktoré pre nich vyplývajú zo Zákonníka práce, 

Pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov. 

2. Učitelia prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, čas do 

začiatku vyučovania vyuţívajú na prípravu na vyučovanie. Svoj príchod  zapíšu do 

knihy príchodov a odchodov. Oneskorený príchod hlásia riaditeľovi školy (zástupcovi). 

Vyučujúci, ktorí majú dozor, prichádzajú 30 minút pred začiatkom vyučovania. 

3. Predvídanú neprítomnosť hlási učiteľ včas riaditeľovi školy začiatkom vyučovania, aby 

bolo moţné zabezpečiť zastupovanie. Do 24 hodín predloţí potvrdenie lekára 

o pracovnej neschopnosti. 

4. Po príchode do školy a odchode zo školy sa učitelia oboznámia so správami 

a oznamami vyvesenými v zborovni riaditeľstvom školy, najmä však so zmenami 

v rozvrhu (zastupovanie neprítomných učiteľov). 

5. Pri vyučovaní pracuje učiteľ podľa platných učebných osnov a časovo-tématických 

plánov, pouţíva učebnice schválené MŠ SR. Na vyučovacie hodiny sa starostlivo 

pripravuje.  

6. Triedna kniha a klasifikačný záznam kaţdej triedy je uloţený v zborovni, učiteľ si ich 

nosí sám na hodinu i z hodiny. 

7. Skôr neţ začne učiteľ vyučovaciu hodinu, zapíše do triednej knihy učivo, neprítomných 

ţiakov, skontroluje, či je učebňa v poriadku. Pomôcky si učitelia pripravia včas počas 

prestávok!!! 

8. Dbá na poriadok a disciplínu v triedach, vedie ţiakov k ochrane školského majetku. 

Zodpovedá za zdravie a bezpečnosť ţiakov vo vyučovacom čase, na vychádzkach, 

exkurziách, záujmových krúţkoch, školských výletoch a v čase dozoru na pridelenom 

priestore. V čase vyučovania a cez prestávky nesmie posielať ţiakov mimo školu 

k vybavovaniu svojich osobných a iných záleţitostí. 

9. Učiteľ nepouţíva telesné a iné nepedagogické tresty. Disciplinárne priestupky rieši 

kaţdý vyučujúci na svojich hodinách sám, triednych učiteľov iba informuje, pokarhania 

i pochvaly ţiakov zapíše do klasifikačného záznamu i do ţiackej kniţky. Po poslednej 

vyučovacej hodine skontroluje vyučujúci poriadok v triede, na chodbe a v šatni, potom 

odvedie ţiakov k východu zo školy. Dbá, aby ţiaci nevyrušovali vyučovací proces 

v ďalších triedach. Učitelia sú osobne zodpovední za dodrţiavanie školského poriadku. 

10. Učiteľ vedie ţiakov k šetreniu učebníc, učebných pomôcok, školských budov 

a zariadenia. 

11. Ak sa učiteľ so ţiakmi sťahuje do inej budovy, príde si pre ţiakov do ich triedy. 

12. Učitelia 1. – 3. ročníka po skončení vyučovania odvedú deti k hlavnej bráne školy 

a prevedú ich cez cestu. 
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13. Fajčenie učiteľov v školských priestoroch je zakázané. 

14. Učiteľ si všíma zdravotný stav detí, v prípade váţnych zdravotných problémov oznámi 

stav triednemu učiteľovi, ten rodičom, ktorí si dieťa vyzdvihnú.  

15. Učiteľ vedie deti k osobnej hygiene, starostlivosti o upravený zovňajšok a vštepuje 

ţiakom návyky kultúrneho správania. 

16. Cez prestávky dozor konajúci učitelia nedovolia ţiakom svojvoľne opúšťať školský 

areál. 

17. Učitelia sú povinní pracovať v MZ a PK podľa predmetov, ktoré vyučujú. 

18. Učitelia sú povinní zúčastňovať sa všetkých druhov porád, rodičovských zdruţení, 

zasadaní vedenia školy, rady školy, komisií, ak sú ich členmi. 

19. Na poţiadanie riaditeľa školy pomáhajú pri administratívnych prácach a úprave 

interiéru a exteriéru školy. 

 

E. Práva a povinnosti triedneho učiteľa: 

 

1. Triedny učiteľ má vedúcu úlohu v morálnej a estetickej výchove ţiakov svojej triedy. 

Na začiatku školského roka premyslí na základe podmienok triedneho kolektívu 

a výchovných potrieb ročníka výchovný plán, podľa ktorého uskutočňuje sústavnú 

výchovnú prácu so ţiakmi svojej triedy. 

2. Koordinuje v triede všetku výchovnú činnosť a tieţ aj mimoškolskú činnosť a dbá, aby 

sa v nej uplatňovala zásada dobrovoľnosti, iniciatívy a samostatnosti. Spolupracuje 

s výchovným poradcom školy a vedie ţiakov k správnej voľbe povolania. 

3. Sleduje správanie a prospech  ţiakov vo svojej triede a stará sa o dodrţiavanie 

školského poriadku. Dohliada na stav učebníc, zariadenia, učebných pomôcok, na 

zovňajšok ţiakov a vykonáva opatrenia na odstránenie nedostatkov. Dvakrát v mesiaci 

organizuje triednické hodiny. Hodinu zapíše do triednej knihy. Dĺţka hodiny je určená 

programom triednickej hodiny. Nie je predpísaná. 

4. Osobitnú pozornosť venuje ţiakom talentovaným, ţiakom z menej podnetného 

prostredia a ţiakom zaostávajúcim. 

5. Závaţnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky rieši s výchovným poradcom, 

zástupcom riaditeľa školy a riaditeľom školy. Pomáha triednemu dôverníkovi alebo 

výboru RZ pri uskutočňovaní triednych schôdzok, ktoré zároveň vyuţíva pre spoluprácu 

s rodičmi. V priebehu roka sa zoznámi a rokuje s rodičmi svojich ţiakov. Zhoršenie 

prospechu alebo správania oznamuje rodičom prostredníctvom ţiackej kniţky, na 

triednych schôdzach RZ, listom, osobným pozvaním do školy a pod. 

6. Triedny učiteľ uvoľňuje ţiaka z vyučovania na jeden deň. Ak ţiadajú rodičia pre svoje 

dieťa voľno na viac ako jeden deň, poţiada triedny učiteľ o uvoľnenie riaditeľa školy. 

K rekreačným účelom sa ţiaci v priebehu školského roka z vyučovania neuvoľňujú. 

Triedny učiteľ kontroluje dochádzku svojich ţiakov do školy, v prípade dlhej 

neprítomnosti ţiaka z neznámeho dôvodu oznámi absenciu riaditeľovi školy. 

7. Triedny učiteľ môţe uskutočňovať rozsadzovanie ţiakov z hľadiska pedagogických 

a zdravotných potrieb triedneho kolektívu. Zabezpečí vo svojej triede zasadací 

poriadok. Vedie triednu agendu – triednu knihu, triedny výkaz, poskytuje riaditeľovi 

školy podľa potreby písomné podklady o triede. V pondelok kontroluje zápisy v triednej 

knihe za predchádzajúci týţdeň a nedostatky odstráni ihneď. Po uzavretí absencie 

a skontrolovaní odučených hodín uzavrie v triednej knihe týţdeň svojím podpisom. 

Učiteľ je povinný oboznámiť sa s rodinným prostredím (podľa nových zásad 

Klasifikácie). 

8. Triedny učiteľ zodpovedá za vzhľad učebne a jej inventár. Na začiatku školského roka 

prevezme ako správca učebne jej zariadenie. Vzniknuté škody, chyby, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť a zdravie ţiakov ihneď hlási. 
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9. Organizuje v triede ţiacke týţdenné sluţby a zodpovedá za ich činnosť. O ţiakoch, ktorí 

vychádzajú zo školy, spracováva hodnotenie podľa platných smerníc. 

 

F. Práva a povinnosti vychovávateliek v ŠKD 

 

1. Vychovávateľky v ŠKD vyuţívajú na škole všetky práva, ktoré pre ne vyplývajú zo 

Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších právnych predpisov. 

2. Zabezpečujú výchovu zverených ţiakov v čase mimo vyučovania. 

3. Zodpovedajú za úroveň a výsledky výchovno – vzdelávacej práce vo svojom oddelení. 

4. Sledujú prospech a správanie detí v oddelení, spolupracujú s príslušnými učiteľmi 

a podľa ich poţiadaviek zabezpečujú prípravu ţiakov na vyučovanie. 

5. K získavaniu informácií o ţiakoch vyuţívajú hospitácie u učiteľov. 

6. Na priamu prácu s deťmi sa pravidelne písomne pripravujú. 

7. Vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu v oddeleniach. 

8. Podľa pokynov vedúcej vychovávateľky spracovávajú príslušnú plánovaciu 

dokumentáciu. 

9. Zodpovedajú za všetok inventár v príslušnom oddelení. 

10. Učia ţiakov vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné pri 

osobnej hygiene a pri udrţiavaní čistoty a poriadku v miestnosti i v okolí školy. 

11. Vykonávajú dozor nad ţiakmi pri spontánnych činnostiach ţiakov. 

12. Vykonávajú dozor pri stravovaní ţiakov zaradených do ŠKD. 

13. Učia ţiakov kultúrne stolovať a pomáhajú pri ich výchove k správnym stravovacím 

návykom. 

14. Sú povinné zúčastniť sa so zvereným kolektívom ţiakov školy na školských  

hromadných akciách. 

15. Vychovávateľky ŠKD dbajú, aby sa ţiaci nezdrţiavali v priestoroch, kde je vyučovanie. 

16. Vychovávateľky ŠKD dbajú, aby deti odchádzali z ŠKD vedľajšou bránou pri materskej 

škole. 

17. Podľa pokynov riaditeľa školy vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú 

činnosť ŠKD. 

 

G. Povinnosti dozorkonajúceho učiteľa 

 

1. Nástup dozorkonajúceho učiteľa do práce v deň dozoru je ráno o 7,25 hod. 

2. Deti vpúšťa do budovy o 7,30 hod., v prípade zlých poveternostných podmienok aj 

skôr. 

3. Kontroluje prezúvanie ţiakov a ich disciplínu. 

4. Dozor vykonáva cez všetky prestávky od vpustenia detí do budovy do 14,00 hod. (do 

začiatku popoludňajšieho vyučovania). 

5. Vykonáva dozor v celom pavilóne -  v triedach, na chodbách, na schodištiach, v oboch 

WC. 

6. Usmerňuje prácu týţdenníkov (doplnenie kriedy, pomôcky,...) 

7. Je osobne zodpovedný za disciplínu, bezpečnosť, zdravie a ţivoty ţiakov vo zverenom 

priestore. 

8. Kontroluje činnosť detí v triedach počas prestávok, dbá, aby sa ţiaci správali slušne, 

udrţiavali čistotu, neničili školský majetok, nepísali domáce úlohy. 

9. Cez veľkú prestávku vykonáva dozor na školskom dvore (ak sa ide von), dbá o to, aby 

v triedach ostali len týţdenníci a vyvetrali. 

10. Počas veľkej prestávky dozerá na to, ţe sa ţiaci prechádzajú vonku, ak neprší a ak nie je 

teplota niţšia ako -5°C alebo nie sú iné nepriaznivé poveternostné podmienky. 

11. Dbá o to, aby ţiaci svojvoľne neopúšťali areál školy. 

12. Pri návšteve cudzích osôb tieto usmerní, nedovolí ich svojvoľný pohyb po budove. 
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13. Za disciplínu na popoludňajšom vyučovaní alebo záujmových krúţkoch, pri prechode 

ţiakov do inej budovy zodpovedá vyučujúci daného predmetu alebo vedúci krúţku. 

14. Pri školských výletoch a exkurziách sa učitelia riadia pokynmi MŠ SR a Pracovným 

poriadkom. 

15. Za bezpečnosť a disciplínu na verejných podujatiach sú zodpovední triedni učitelia 

alebo učitelia poverení riaditeľstvom školy. 

 

H. Povinnosti dozoru v ŠJ 

 

1. Dozorkonajúci učiteľ prichádza na dozor včas, podľa rozpisu, ktorý visí v jedálni 

a v zborovni. Časový  rozpis musí dodrţať. 

2. Odvedie deti spred budovy do jedálne. 

3. Je povinný usmerňovať pri stolovaní všetkých ţiakov I. aj II. stupňa. 

4. Dbá, aby bol v jedálni poriadok a ţiaci neboli príliš hluční. 

5. Dbá o uloţenie vetroviek ţiakov na vešiaky. 

6. Dbá o dodrţiavanie hygienických návykov, slušné stolovanie, poriadok pri výdaji jedla, 

pouţívanie príboru pri jedle. 

7. Dozorkonajúci v ŠJ odvedie deti 1.stupňa do ŠKD a k vedľajšej bráne pri materskej 

škole. 

 

I. Práva a povinnosti vedúcej školskej jedálne 

 

1. Vedúca školskej jedálne môţe na škole vyuţívať všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo 

Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších pracovno – právnych predpisov. 

2. Zodpovedá za prevádzku ŠJ a jej plynulý chod, stará sa o riadne hospodárenie, sleduje 

a dodrţuje všetky predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeţe. 

3. V spolupráci s vedúcou kuchárkou zostavuje jedálny lístok, prepočítava kalorickú 

a biologickú hodnotu jedál a dbá, aby boli pripravované jedlá chutné. 

4. Zabezpečuje potraviny pre ŠJ, zodpovedá za ich akosť a bezchybné uskladnenie. 

5. Zodpovedá za organizáciu celej jedálne. 

6. Spolu s riaditeľom školy organizuje všetky práce spojené s plynulým výdajom stravy 

a jej rýchlym konzumovaním. 

7. Spolu s riaditeľom školy zabezpečuje príslušný dozor nad výdajom stravy. 

8. Zabezpečuje všetky materiálno – technické úlohy spojené s prevádzkou ŠJ. 

9. Je bezprostrednou nadriadenou všetkým pracovníčkam ŠJ. 

10. Podľa návrhu vedúcej kuchárky rozvrhuje pracovný čas všetkým pracovníčkam ŠJ, 

kontroluje dodrţiavanie pracovného času. 

11. Pri chorobe pracovníčok ŠJ zabezpečuje ich zastupovanie náhradnými silami. 

12. Stará sa o náleţitú údrţbu všetkého inventára.   

13. Zabezpečuje všetky administratívne úlohy spojené s prevádzkou ŠJ. 

14. Podieľa sa na hodnotení všetkých pracovníčok ŠJ. 

 

J. Práva a povinnosti administratívnej pracovníčky 

 

1. Administratívna pracovníčka školy vyuţíva všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka 

práce, Pracovného poriadku a ďalších pracovno – právnych predpisov. 

2. Obstaráva osobnú agendu zamestnancov školy, vedie ich evidenciu a príslušné 

štatistické výkazy. 

3. Je nápomocná pri riešení osobných a mzdových problémov zamestnancov školy. 

4. Zabezpečuje výplatné lístky  pre zamestnancov školy. 

5. Vedie peňaţný denník a robí mesačné uzávierky hospodárenia s preddavkom školy. 

6. Vedie evidenciu všetkých úradných tlačív na škole. 
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7. Vybavuje všetky beţné administratívne práce. 

8. Vedie evidenciu úrazov. 

9. Poskytuje informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

10. Vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenie. 

11. Dáva ţiakom potvrdenia o školskej dochádzke a potvrdzuje im preukáţky k zľave 

cestovného. 

12. Vyhotovuje druhopisy vysvedčení pre bývalých ţiakov školy. 

13. Vedie evidenciu školských úrazov 

14. Vedie protokol o písomnostiach školy a zakladá vybavené spisy./ Registratúrny 

poriadok./ 

15. Vykonáva i ďalšie  kancelárske  práce. 

16. Píše na počítači a vykonáva kaţdoročne inventarizáciu kabinetov a HM.  

17. Vedie evidenciu výdaja čistiacich a hygienických prostriedkov. 

 

K. Práva a povinnosti školníka 

 

1. Pracovník vo funkcii školníka vyuţíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka 

práce a ďalších právnych predpisov. 

2. Je členom kolektívu pracovníkov školy a má právo zúčastňovať sa všetkých akcií 

a podujatí v spoločenskom, kultúrnom a športovom ţivote  školy. 

3. Zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy. 

4. Dbá, aby bola školská budova v určený čas otvorená a zatvorená. 

5. Čistí príchodové chodníky do školy a v zimnom období z nich odpratáva sneh a posýpa 

prístupové cesty a chodníky popolom alebo pieskom. 

6. Vykonáva všetky údrţbárske a domovnícke práce, okrem tých ktoré vyţadujú odborný 

zásah. (inštalačné, stolárske, zámočnícke, sklenárske, maliarske) 

7. Dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia. 

8. Organizuje a kontroluje prácu upratovačiek. Dbá, aby sa vykonávali pridelené práce 

riadne a hospodárne a aby pri práci pouţívali predpísané ochranné prostriedky. 

9. Prináša a odnáša dennú poštu školy. 

10. Zabezpečuje drobné materiály /nákupy/ spotrebného charakteru pre školu. 

11. Dbá, aby učebne a ďalšie priestory školy boli včas otvorené a po skončení vyučovania 

upratané a zamknuté. 

12. Dbá, aby ţiaci udrţiavali v priestoroch budovy školy čistotu, neničili spoločný majetok, 

nepobehávali po chodbách a bezdôvodne neopúšťali školskú budovu. 

13. Dbá, aby boli vodovodné, elektrické, plynové a iné zariadenia v školskej budove 

v bezchybnom stave. 

14. Plní ďalšie úlohy podľa priebeţných príkazov riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa školy. 

15. Vyvesuje zástavy.  

16. Dbá o údrţbu trávnikov a sadu počas letných mesiacov. 

 

L. Práva a povinnosti upratovačiek 

 

1. Upratovačky majú na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného 

poriadku a ďalších platných predpisov a smerníc. 

2. Musia udrţiavať pridelené upratovacie priestory v náleţitej čistote a vzornom poriadku, 

preto robia okrem ďalších ustanovení beţné a veľké upratovanie im pridelených 

priestorov, vrátane čistenia okien. 

3. Pracovné úlohy upratovačiek sú určené podľa prideleného rajónu. 

4. Pri beţnom upratovaní upratujú pridelené priestore nasledovne: 

 po nástupe do práce odomknú pridelené triedy, vyvetrajú a utierajú prach na 

parapetných doskách 
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 denne pozametajú podlahy všetkých pridelených miestností, poutierajú prach 

z okenných rámov, zo všetkého zariadenia i z vykurovacích telies, riadne vyvetrajú 

a umyjú umývadlo 

 denne povytierajú podlahy záchodov, spŕch a umyvární teplou vodou, do ktorej 

pridajú dezinfenkčné prostriedky, umyjú sedadlá toaletných mís, kľučky a rukoväte 

sťahovacích toaletných mís (retiazok), prepláchnu ţľaby pisoárov 

 denne stierajú schodište a schody vlhkou handrou namočenou do teplej vody a 2%                                                 

 roztokom sódy, a to po veľkej prestávke a po odchode ţiakov  

 raz za týţdeň umyjú obkladové dlaţdice na WC a raz za 14 dní ometú steny učební 

a ostatných miestností 

 dvakrát týţdenne vysávajú triedy s kobercami a umyjú odpadové koše 

 v riaditeľni, na sekretariáte, v zborovni denne utrú prach, vysypú odpadky a 

povysávajú 

5. Pri veľkom upratovaní, ktoré robia cez letné prázdniny upratujú pridelené priestory 

nasledovne 

 strojom umyjú, napastujú a vyleštia podlahy všetkých učební  

 očistia všetky okná, okenné rámy zvonka i zvnútra, skrine, sokle, obkladačky, 

zárubne, dvere, tienidlá lustrov, sklá na skrinkách 

 ometú steny učební a ostatných zariadení 

 vytepujú koberce, fotelky 

 umyjú stoly a stoličky všetkých tried 

 umyjú chodby, schodištia, prezúváreň 

 vydrhnú záchody – misy, obkladačky, umývadlá, dlaţdice 

 zvesia špinavé závesy a záclony a zavesia čisté 

6. Pri práci sú povinné pouţívať všetky pridelené osobné ochranné prostriedky. 

7. Po skončení upratovania skontrolujú, či sú pozatvárané všetky obloky, riadne uzavretý 

vodovod, a či sa v školskej budove nezdrţujú nepovolané osoby a uzamknú všetky 

prechody a východy zo školy.  

8. Vykonávajú aj iné práce, najmä školnícke, ak je školník poverený inými úlohami alebo 

neprítomný v zariadení. Ďalej sú povinné zastupovať neprítomné spolupracovníčky 

v čase PN a OČR. V práci sa riadia pokynmi školníka, zástupkyne riaditeľa alebo 

riaditeľa školy. Zistené chyby a závady denne oznamujú školníkovi alebo vedeniu 

školy. 

9. Upratujú pridelené priestory – kancelárie riaditeľa, zástupcov a administratívnej 

pracovníčky nasledovne: 

 denne utierajú prach  

 týţdenne vysávajú, umývajú obkladačky a parapety 

 mesačne ometajú steny a utierajú prach na vrchole skriniek 

 mesačne utierajú prach na obrazoch a svietidlách 

 polročne umývajú obloky, konzervujú nábytok, tepujú koberce a čistia stoličky 

a sedaciu súpravu 

 

M. Práva a povinnosti kuchárok a pracovníčok v prevádzke ŠJ 

 

1. Pracovníčky v prevádzke ŠJ môţu v škole vyuţívať všetky práva, ktoré vyplývajú zo 

Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších pracovno–právnych predpisov. 

2. Sú povinné poznať a dodrţiavať hygienické poţiadavky na výrobu, podávanie pokrmov 

a nápojov. 

3. Sú povinné vstupovať na pracovisko len v čistom pracovnom odeve, dbať o čistotu 

pracovného prostredia a inventára. Pri príprave a čistení zeleniny, umývaní mäsa, 

spracovaní a príprave stravy vyuţívať miesta vyhradené pre tú určenú prácu. 



 9 

4. Kuchárka riadi prevádzku kuchyne a zodpovedá vedúcej prevádzkovej jednotky za jej 

riadny chod. Zostavuje podľa vzorového jedálneho lístku s vedúcou prevádzkovej 

jednotky jedálny lístok, aby bola v týţdennom priemere zachovaná výţivná norma. 

Organizuje prácu pomocných kuchárok a pracovníčok v prevádzke a pripravuje s nimi 

pokrmy. Rozdeľuje hotové jedlá stravníkom. Podľa schváleného jedálneho lístku 

a receptúr vystavuje ţiadanku tovaru k nasledujúcemu dňu. Zodpovedá za dodrţiavanie 

technologických postupov a správne hospodárenie s plynom, elektrickou energiou a za 

dodrţiavanie všetkých hygienických predpisov. 

5. Pracovníčky v prevádzke pomáhajú kuchárkam pri príprave potravín pred varením a pri 

varení, čistia zemiaky, zeleninu a iné potraviny, umývajú kuchynské riady, taniere, 

zabezpečujú čistotu skladov, chodieb, okien, dverí. Podľa potreby obstarávajú i nákup 

potravín. 

6. Sú povinné dodrţiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

Čl.3 

Práva a povinnosti žiakov 
 

A. Povinnosti žiakov 

 

Všeobecné pravidlá vnútorného poriadku školy 

 

1. Ţiaci Základnej školy s materskou školou Podolie svojim správaním a vystupovaním v 

škole aj na verejnosti reprezentujú túto školu. 

2. Ţiaci zachovávajú pravidlá školského poriadku, o ktorých ich triedni učitelia poučia 

vţdy na začiatku školského roka, na začiatku II. polroka a podľa potreby aj v jeho 

priebehu.  

3. Kaţdý ţiak chodí slušne a čisto oblečený 

4. Správanie ţiakov je vţdy a všade slušné a zdvorilé. Takto sa ţiaci správajú v škole, v 

mieste svojho bydliska, ako aj pri účasti na rôznych podujatiach. 

5. Ţiaci zdravia učiteľov v škole a ostatných pracovníkov pozdravom "Dobrý deň". 

Pozdrav musí byť zrozumiteľný. Vyučujúcich oslovujú "Pán učiteľ, pani učiteľka". 

 

Dochádzka žiakov do školy 

 

1. Do budovy školy vstupujú ráno najskôr o 7,30 hod., najneskôr o 7,45 hod. Začiatok 

vyučovania  je stanovený na  7,55 hod.  

2. Po vstupe do školskej budovy vchádza ţiak do prezúvárne, po prezutí ide do triedy. 

Prezúvanie je povinné. Na prezúvanie pouţívajú vhodné, čisté prezúvky, nie je 

dovolená športová obuv -botasky, tenisky.  Vstup do tried bez prezúvok sa zakazuje. 

3. Ţiaci, ktorí začínajú druhou vyučovacou hodinou, môţu vstúpiť do budovy hlavným 

vchodom aţ  o 8.40 h. 

4. V školskej budove sa nesmie ţiak zdrţiavať pred stanovenou dobou, t.j. pred 7.30 h., 

ako ani po skončení vyučovania. 

5. V celom areáli školy platí prísny zákaz vozenia sa na bicykloch, motorových 

kolobeţkách, babetách alebo motorkách.  

6. Ak ţiak nemôţe prísť do školy pre váţnu príčinu, ktorá je vopred známa, poţiada sám - 

prípadne jeho rodič alebo jeho zákonný zástupca, triedneho učiteľa o uvoľnenie z 

vyučovania. 

7. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môţe povoliť príslušný učiteľ,  uvoľnenie z 

jedného dňa môţe povoliť triedny učiteľ, uvoľnenie z viac dní povoľuje riaditeľ školy ( 

písomná ţiadosť rodičov ) 
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8. Ak sa ţiak nezúčastní na vyučovaní, rodičia sú povinní oznámiť  škole dôvod 

neprítomnosti ţiaka do 2 dní na telefónnom čísle školy  032 / 7795356, písomne, 

prípadne osobne.Najneskôr do 2 dní po návrate do školy ospravedlniť neprítomnosť 

písomne.  

9. Ak má učiteľ odôvodnené podozrenie, ţe ţiak alebo jeho rodičia porušujú povinnosti 

školskej dochádzky, môţe trvať na tom, aby ţiak priniesol lekárske potvrdenie alebo iný 

vhodný doklad, inak sa jeho neprítomnosť povaţuje za neospravedlnenú.  

 

Správanie sa žiaka  počas vyučovania 

 

1. Ţiak dochádza  na vyučovanie  na všetky  školské i mimoškolské podujatia  včas 

a riadne pripravený. Môţe opustiť areál školy len počas obedňajšej prestávky alebo so 

súhlasom triedneho učiteľa. 

2. Do tried a špeciálnych učební ţiak prichádza a z nich odchádza  len v sprievode 

vyučujúceho, na ktorého čaká vo svojej kmeňovej triede. 

3. Na vyučovanie si prináša všetky učebnice a učebné pomôcky podľa pokynov učiteľa. 

Na vyučovanie telesnej výchovy nosí predpísaný cvičebný úbor a na hodiny technickej 

výchovy a výtvarnej výchovy pracovný plášť.     

4. Kaţdý ţiak má určené miesto v triede podľa zasadacieho poriadku. V odborných 

učebniach sedí ţiak podľa pokynov učiteľa. 

5. Po zazvonení stojí ţiak disciplinovane na svojom mieste a očakáva príchod učiteľa 

6. Počas vyučovania sa ţiak správa disciplinovane. Ak chce odpovedať, alebo sa učiteľa 

niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je vyvolaný, odpovedá nahlas a zreteľne. 

7. Domáce úlohy píše ţiak zásadne doma. Nie je dovolené odpisovať ich počas prestávky 

v škole. Toto kontroluje dozorkonajúci učiteľ. 

8. Ak sa ţiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá vypracovanú domácu úlohu, má 

moţnosť ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny. Dodatočné ospravedlnenia pri 

vyvolaní vyučujúci uţ neuzná. 

9. Ţiak udrţuje svoje školské miesto v čistote a poriadku. Po skončení  poslednej 

vyučovacej hodiny  si ţiak uloţí svoje veci do  aktovky, očistí si svoje miesto od 

papierov , nečistôt a vyloţí stoličku na lavicu. Vyučujúci odchádza z triedy posledný. 

10. Ak ţiak zistí stratu svojej veci a je poistený, oznámi stratu triednemu učiteľovi, ktorý 

urobí ďalšie opatrenia. Predmety vysokej cenovej hodnoty (klenoty, hodinky, mobily, 

walkmany, discmany ... a väčšie čiastky peňazí) nosí ţiak do školy len na vlastnú 

zodpovednosť. Pri ich odcudzení nebude škola robiť ţiadne opatrenia, pretoţe 

nespadajú do rozsahu poistenia ţiakov proti krádeţi.  

11. Ţiakovi je zakázané počas  vyučovania v škole pouţívať walkmany, discmany, rádiá 

a mobilné telefóny, ktoré musia byť vypnuté.  

12. Pri popoludňajšej práci v krúţkoch platia rovnaké pokyny ako pri vyučovaní. 

13. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch a pod. sa ţiaci riadia podľa pokynov učiteľov. Sú 

disciplinovaní, dodrţiavajú pravidlá cestnej premávky. V dopravných prostriedkoch sa 

správajú slušne, nerušia ostatných cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a pod. 

 

Správanie sa žiaka  počas prestávok 

 

1. Počas malých prestávok  sa ţiakom zakazuje vstup do cudzích tried, ţiaci  sa zdrţiavajú 

vo svojej triede a venujú sa príprave na vyučovacie hodiny.  

2. Počas prestávok sú ţiaci povinní riadiť sa pokynmi učiteľskej sluţby.  

3. Týţdenníci sú zodpovední za poriadok v triede  / vyvetranie, čistá tabuľa, príprava 

pomôcok /. Oznamujú zástupkyni riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa, ak tento nepríde 

na vyučovaciu hodinu 5 minút po zvonení.  
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4. Ţiaci sa počas veľkej prestávky zdrţiavajú na dolnej chodbe alebo v prípade 

priaznivého počasia na školskom dvore, pričom dodrţiavajú bezpečnostné pokyny, 

pokyny sluţbukonajúcich učiteľov a pravidlá vnútorného poriadku. 

5. Papiere a iné odpadky odhadzuje ţiak do určených košov. Je nehygienické 

a neestetické, a preto zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, v triede, 

v záchodoch, na dvore a cestou zo školy. 

6. V celom areáli školy i mimo nej má ţiak zákaz fajčiť a poţívať omamné látky a 

alkoholické nápoje, uţívať drogy, hrať o peniaze. 

7. V prípade popoludňajšieho vyučovania sa ţiaci zhromaţdia na chodbe pri zborovni  

a disciplinovane čakajú na príchod vyučujúceho. 

 

Školská jedáleň 

 

1. Po skončení vyučovania stravníci odídu pod dozorom učiteľa do jedálne, na ktorého 

čakajú pri stojanoch na bicykle. 

2. Aktovky a kabáty si zavesia na vešiaky na chodbe pri jedálni. 

3. V jedálni a pri stole sa správajú disciplinovane, jedia príborom. 

4. Dodrţujú pokyny vedúcej školskej jedálne a dozoru. 

5. Po obede si po sebe upravia svoje miesto. 

 

Vzťah žiakov k školskému majetku 

 

1. Školský majetok je našim spoločným vlastníctvom  a má slúţiť mnohým generáciám. 

Preto kaţdá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza. Ţiaci opatrne 

zaobchádzajú s týmto inventárom, nepoškodzujú ho. 

2. Ţiaci dbajú, aby steny a podlahy učební boli čisté. Udrţiavajú vzornú čistotu počas 

celého vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere v učebniach, nebúchajú nimi a nepoškodzujú 

ich. Je dovolené vetrať iba vetracími oknami. Z okien je zakázané vyhadzovať odpadky, 

papiere a iné predmety. Nemanipulujú bez povolenia vyučujúceho s medziokennými 

ţalúziami. 

3. Vzorne sa starajú o učebnice, učebné pomôcky  a školské potreby. Šetria ich a 

udrţiavajú v čistote a poriadku. 

4. Kaţdé poškodenie majetku hlásia týţdenníci triednemu učiteľovi. 

5. Akékoľvek poškodzovanie školského majetku alebo jeho odcudzenie bude prísne 

potrestané a vymáhaná náhrada zavinenej škody. Škodu, ktorá vznikne v triede, buď 

nedisciplinovaným správaním alebo úmyselným konaním ţiaka, zaplatí vinník. Ak sa 

vinník nezistí, uhradí škodu celá trieda. 

 

B. Práva žiakov 

 

Každý žiak má právo 

 

 na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa, vychovávateľa a spoluţiakov 

 na jemu zrozumiteľný výklad učiva 

 k danému učivu poloţiť otázku a dostať na ňu odpoveď  

 na omyl   

 na objektívne hodnotenie a oboznámenie sa s jeho výsledkom 

 v primeranom čase a primeraným spôsobom vyjadriť svoj vlastný názor  

 ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, ak sa nemohol z váţnych príčin na 

ňu pripraviť 

 na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy 

 ţiak má právo na konzultácie o preberanom učive po dohode s príslušným vyučujúcim 
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 ţiak má právo na konzultácie s výchovným poradcom počas konzultačných hodín 

 

 

Čl.4 

Výchovné opatrenia a kritériá ich udeľovania 
 

A. Pochvaly žiakov 

 

Za  vzorné správanie, usilovnosť a výborný prospech moţno ţiaka školy odmeniť týmito 

pochvalami: 

1. Pochvala triednym učiteľom s písomným oznámením rodičom - udeľuje sa ţiakom s 

výborným alebo chválitebným prospechom, vzornú dochádzku do školy a veľmi dobré 

správanie, za vzornú reprezentáciu školy a úspešné umiestnenie v súťaţiach do úrovne 

obvodného kola 

2. Pochvala riaditeľa školy  s písomným oznámením rodičom - udeľuje sa ţiakom s 

výborným prospechom – absolútne vyznamenanie, vzornú dochádzku do školy a veľmi 

dobré správanie, za vzornú reprezentáciu školy a úspešné umiestnenie v súťaţiach 

úrovne okresného a vyššieho kola = o udelení odmeny rozhoduje pedagogická rada. 

3. Titul vzorný ţiak  - ţiak musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) na výročnom vysvedčení najviac dve známky druhého stupňa  

b) zo správania známku prvého stupňa  

c) celkové vzorné správanie ţiaka (ani napomenutie triednym učiteľom)  

d) zapájanie sa a úspechy v záujmovej činnosti  

e) 1., 2. alebo 3. miesto v okresnom kole  

f) umiestnenie do 15. miesta v krajských a vyšších kolách (BiO, MO, FO, CHO – 

získanie hodnotenia “ úspešný riešiteľ “)  

g) umiestnenie do 6. miesta v okresnom, krajskom alebo vyššom kole ako člen 

kolektívu  

h) reprezentant SR  

i) mimoriadny výkon alebo čin v iných oblastiach 

 

B. Pokarhania žiakov 

 

Za nedodrţanie vnútorného školského poriadku môţe vedenie školy uloţiť ţiakovi tieto 

opatrenia: 

1. Zápis do klasifikacného hárku - dostane ţiak za nasledovné porušenie školského 

poriadku: 

 neprezúvanie sa v priestoroch školy 

 opakované nevhodné správanie na vyučovaní 

 opakované nevhodné správanie počas prestávok alebo v školskej jedálni 

 opakované zabúdanie školských pomôcok 

2. Pokarhanie od triedneho učiteľa  pred celou triedou - dostane ţiak za nasledovné 

porušenie školského poriadku: 

 neospravedlnená absencia 1 - 4 vyučovacie hodiny za polrok  

 opakované nevhodné správanie na vyučovaní 

 opakované nevhodné správanie počas prestávok alebo v školskej jedálni 

 opakované zabúdanie školských pomôcok  

 nosenie zakázaných vecí do školy 

 úmyselné poškodenie majetku školy 

 bicyklovanie v areáli školy 

 prepisovanie známok 

 ubliţovanie spoluţiakom 
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3. Pokarhanie od riaditeľa školy pred zhromaţdením  ţiakov školy - dostane ţiak za 

nasledovné porušenie školského poriadku: 

 neospravedlnená absencia viac ako 4 vyučovacie hodiny za polrok  

 opakované nevhodné správanie na vyučovaní 

 opakované nevhodné správanie počas prestávok alebo v školskej jedálni 

 opakované zabúdanie školských pomôcok 

 závaţné poškodenie školského majetku  

 opakované oneskorené príchody do školy  

4. Zníţená známka zo správania  

na 2. stupeň 

 za porušenie školského poriadku, podľa posúdenia triednym učiteľom alebo 

vyučujúcim / 5 zápisov v triednej knihe 

 za prechovávanie drog, alkoholu a omamných látok  

 za opakovanú neospravedlnenú absenciu na viac ako 4 vyučovacie hodiny za polrok 

alebo viac ako 2 vyučovacie dni 

 hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spoluţiakom a pracovníkom školy  

na 3.stupeň 

 za závaţné alebo opakované porušenie školského poriadku  

 za dlhodobú neospravedlnenú absenciu  

 za opakované porušenie zákazu prechovávania drog, alkoholu a omamných látok 

a ich uţívanie  

 krádeţ, podvody a falšovanie  

 šikanovanie a vydieranie  

 vandalizmus  

 zvlášť hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spoluţiakom a pracovníkom 

školy  

 

Pochvaly a tresty schvaľuje pedagogická rada školy. 

 

 

Čl.5 

Práva a povinnosti rodičov 
 

Rodičia, iní zákonní zástupcovia ţiakov, bývalí ţiaci školy, ostatní občania, zástupcovia 

patronátnych závodov a organizácií pôsobiaci v obvode školy sa dobrovoľne zdruţujú v RZ. 

Zdruţenie rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy 

detí a mládeţe a na riadení škôl a výchovných zariadení.  

 

A. Úlohy RZ 

 

1. Poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, 

predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia. 

2. Poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych 

výchovných podujatí. 

3. Plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní 

školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc. 

4. Pomáhať škole pri spolupráci so závodmi, firmami a spoločenskými organizáciami. 

5. Podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti ţiakov, o zníţenie počtu 

zaostávajúcich ţiakov, o výchovu ţiakov k uvedomelej disciplíne. 

6. Pomáhať škole pri výchove ţiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej 

činnosti. 
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7. Venovať veľkú starostlivosť výchove ţiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať 

riešiť prípady ţiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí 

a mládeţe pred škodlivými vplyvmi. 

8. RZ nezasahuje do výchovno–vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 

podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

9. Rodičom a iným osobám  nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov 

školy a školského klubu bez povolenia riaditeľa školy, alebo jeho zástupcom. 

 

B. Spolupráca školy a rodiny 

 

1. Škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu ţiaka. Jedným z prostriedkov 

je ţiacka kniţka. Do nej sa vpisujú iba dôleţité oznamy. 

2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné 

hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŢK musí byť premyslená a taktná. 

3. Pred zápisom do ţiackej kniţky učiteľ vţdy zváţi, či v danom prípade nie je vhodnejší 

spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor na triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie 

rodičov do školy, návšteva v rodine... 

4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môţu do troch dní odo dňa, kedy 

sa dozvedeli výslednú známku, poţiadať riaditeľa školy, aby bol ţiak preskúšaný pred 

komisiou. 

 

C. Ospravedlnenia žiakov rodičmi a lekárom 

  

1. Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť 

škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to: 

 osobne 

 telefonicky – 7794104, 7795355, 7795356 

2. Neprítomnosť ţiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, ale najviac v trvaní 5 

za sebou idúcich dní. 

3. Neprítomnosť ţiaka v škole ospravedlní zákonný zástupca písomne do troch dní po 

nástupe ţiaka do školy po absencii.  Ak ţiak nepredloţí ospravedlnenie v tomto termíne, 

povaţuje sa neprítomnosť ţiaka za neospravedlnenú. 

4. Ak neprítomnosť ţiaka trvá viac  ako 5 po sebe nasledujúcich dní, nestačí 

ospravedlnenie rodiča, je potrebné lekárske potvrdenie alebo iný úradný doklad. Vo 

výnimočných prípadoch, najmä ak ide o častú neprítomnosť ţiaka v škole, môţe škola 

vyţadovať takéto doklady aj pri kratšej neprítomnosti ţiaka v škole.  

5. Ak bol ţiak neospravedlnene neprítomný za šk.polrok na jednej aţ štyroch vyučovacích 

hodinách, udelí ţiakovi pokarhanie triedny učiteľ. 

6. Ak bol ţiak neospravedlnene neprítomný za šk.polrok na viac ako 4  vyučovacích 

hodinách, udelí ţiakovi pokarhanie riaditeľ školy. RŠ oznámi túto skutočnosť rodičom 

školy a pozve ich na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica. 

7. Ak bol ţiak neospravedlnene neprítomný za šk.polrok opakovane na viac ako 4 

vyučovacích hodinách alebo viac ako 2 vyučovacie dni, udelí ţiakovi riaditeľ školy 

zníţenú známku zo správania. RŠ oznámi túto skutočnosť rodičom školy a pozve ich na 

pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica. 

8. Neospravedlnenú neúčasť ţiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci 

oznámi riaditeľ školy obecnému úradu, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, 

pretoţe sa to podľa platných zákonov  povaţuje za zanedbávanie povinnej školskej 

dochádzky. 

9. Ak rodič potrebuje uvoľniť ţiaka zo závaţných rodinných dôvodov z vyučovania na 

jeden deň, poţiada o to písomne triedneho učiteľa. Ak rodič potrebuje uvoľniť ţiaka zo 
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závaţných rodinných dôvodov z vyučovania na 2 a viac dní, poţiada o to písomne 

riaditeľa školy, v oboch prípadoch najmenej 2 dni vopred.  

 

 

Čl.6 

Samostatné vnútorné poriadky 
 

 

A. Vnútorný poriadok  školského klubu detí 

  

1. Rodičia kaţdého prihláseného ţiaka vyplnia zápisný lístok. 

2. Dochádzka prihlásených ţiakov do školského klubu je povinná. Kaţdú neprítomnosť 

ţiaka v školskom klube musia rodičia, alebo triedny učiteľ oznámiť. 

3. Ţiak môţe byť uvoľnený zo školského klubu i pred stanovenou dobou odchodu, ak o  to 

rodičia písomne poţiadajú vychovávateľku. 

4. Opustiť školský klub bez dovolenia vychovávateľky nie je dovolené. 

5. Ţiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť jej príkazy. 

6. Vyučujúci prvého stupňa odovzdáva po skončení vyučovania ţiakov do školského 

klubu priamo vychovávateľke. Ak vychovávateľka nepríde v stanovenom čase, počká 

so ţiakmi aţ do jej príchodu. Neprítomnosť vychovávateľky hlási na riaditeľstve školy. 

7. Ţiaci druhého stupňa prichádzajú do školského klubu samostatne po skončení 

vyučovania. 

8. K obedu odchádzajú všetci ţiaci spoločne podľa harmonogramu. 

9. Pred odchodom si kaţdý umyje ruky, počas obeda sa správa podľa pravidiel 

spoločenského poriadku. Je príborom. 

10. Dobu venovanú v reţime dňa príprave na vyučovanie musia dodrţiavať všetci ţiaci. 

11. Za poškodené hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá ten ţiak, ktorý škodu 

úmyselne spôsobil. 

12. Za ţiaka, ktorý bol na vyučovaní, ale do školského klubu sa nedostavil, vychovávateľka 

nezodpovedá. 

13. Prevádzka v školskom klube je od 11.40 hod. do 16.00 hod. 

14. Ţiak odchádza z ŠKD vedľajšou bránou pri materskej škole. 

 

B.  Vnútorný poriadok pre školskú jedáleň 

 

1. Na odchod do školskej jedálne čakajú všetky deti v blízkosti pavilónu školy pri 

bicykloch, v prípade zlého počasia pod prístreško pred pavilónom.  

2. Do školskej jedálne prichádzajú ţiaci pod dozorom určeného učiteľa pokojne, 

disciplinovane a usporiadane. 

3. Ţiaci, ktorí prichádzajú do jedálne, si umyjú ruky mydlom. 

4. Čakajú v rade, nepredbiehajú sa a správajú sa ticho. Rešpektujú dozorkonajúcich 

učiteľov. 

5. Pri prvom okienku si berie tanier na polievku a príbor.  

6. Dozorkonajúci učiteľ dbá o to, ab si deti naloţili polievku a nevynechávali ju. 

7. Pri vydávacom okienku hlavného jedla ţiak stojí v rade, nepredbieha sa, nie je hlučný. 

8. Počas obeda ţiak dodrţuje pravidlá slušného stolovania. Na stoličke sa nehojdá, 

nerozpráva, zje celý obed.  

9. Po naobedovaní sa hneď vstane, zasunie stoličku a odnáša podnos s pouţitým tanierom 

a príborom k prijímaciemu okienku. 

10. Zo školskej jedálne odchádza východom a nezdrţuje sa v jedálni. 

11. Ţiaci, ktorí nebudú dodrţiavať tento školský poriadok v jedálni alebo včas nezaplatia 

stravné, budú zo stravovania vylúčení. 
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12. Pedagogický dozor v ŠJ vykonávajú vychovávateľky ŠK a učitelia podľa rozpisov 

určených riaditeľstvom školy. Dbajú na dodrţiavanie tohto poriadku všetkými 

stravníkmi. 

  

C. Vnútorný poriadok pre prácu na školskom pozemku 

 

1. K odchodu na školský pozemok čakajú ţiaci vyučujúceho v určenej triede prezlečení do 

pracovného odevu. Pracovnú obuv si prezúvajú v prezuvárni alebo priamo na pozemku. 

2. Na pozemok odchádzajú ţiaci v dvojiciach a sporiadane pod vedením vyučujúceho. 

3. Otváranie a zatváranie dverí do náraďovne robí zásadne príslušný vyučujúci. 

4. Vstup na pozemok je ţiakom povolený iba v sprievode vyučujúceho. 

5. Potrebné pracovné nástroje vydáva ţiakom zásadne vyučujúci. Bez vedomia 

vyučujúceho nemajú ţiaci prístup do náraďovne. 

6. Pri prenášaní nesú ţiaci náradie v jednej ruke a ostrým dopredu. Pri práci ţiaci 

pouţívajú iba tie pracovné nástroje, ktoré sú potrebné k pridelenej práci, zachádzajú 

s nimi šetrne a prípadné poškodenie ihneď hlásia vyučujúcemu. 

7. Ţiaci ostávajú pri práci na určenom mieste, nástroje si nevymieňajú, nehádţu po sebe 

náradím alebo hlinou a dbajú na pokyny vyučujúceho, aby neprišlo k úrazu, alebo 

k poškodeniu náradia. 

8. Úmyselné poškodenie pracovného nástroja musí príslušný ţiak nahradiť novým, alebo 

zabezpečiť jeho opravu. 

9. Po skončení práce prezrú ţiaci miesto práce a jeho okolie, aby nezabudli pouţité 

nástroje. 

10. Pridelené nástroje odovzdávajú ţiaci vyučujúcemu k uskladneniu čisté. 

11. K osobnej hygiene pouţívajú ţiaci vlastný uterák a mydlo. 

12. Zo školského pozemku neodnášajú ţiaci ţiaden materiál a nástroje. 

13. Ţiaci odchádzajú z pozemku do školy opäť v dvojiciach a iba v sprievode vyučujúceho. 

 

D. Vnútorný poriadok odbornej učebne jazykov 

 

1. Ţiaci prichádzajú do učebne organizovane pod vedením učiteľa. 

2. V učebni ţiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací 

poriadok. 

3. Kaţdý ţiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne. 

4. Ţiakom sa zakazuje manipulovať s didaktickou technikou. 

5. Ţiak je povinný vziať si so sebou do učebne učebnicu, zošit, slovník a ţiacku kniţku. 

6. Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si kaţdý ţiak upratal miesto, zasunul 

stoličku. 

7. Sluţbukonajúci ţiak zotrie tabuľu a pomôţe učiteľovi s pomôckami. 

8. Učebňu ţiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho. 

9. Učiteľ je povinný učebňu po kaţdej vyučovacej hodine uzamknúť. 

10. Za zariadenie a výzdobu učebne sú zodpovední všetci učitelia jazykov.  

 

E. Vnútorný poriadok učebne chémie 

 

1. Ţiaci vstupujú a zdrţiavajú sa v učebni chémie len pod dozorom vyučujúceho. 

2. Chemické potreby a chemikálie môţu donášať z kabinetu chémie iba za dozoru učiteľa, 

ktorý dbá na dodrţiavanie bezpečnostných zásad. Umývanie chemického skla 

a znečistených nádob vykonávajú ţiaci podľa pokynov učiteľa. 

3. Chemikálie pre pokusy pripravuje výlučne učiteľ. Ţiaci ich môţu iba preniesť do 

laboratória aj to pod dozorom učiteľa. Výbušniny a jedy nosí učiteľ. 
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4. Ţiaci musia byť oboznámení s bezpečnostnými predpismi a s poskytovaním prvej 

pomoci pri poleptaní ţieravinami. 

5. Ţiaci nesmú odnášať zo školy chemikálie na domáce pokusy. Na dodrţiavanie tohto 

zákazu dozerá učiteľ, ktorý vystríha ţiakov pred nebezpečenstvom zhotovovania 

výbušnín a strieľaním s nimi na ulici. 

6. Pri práci s horľavými kvapalinami sa nesmie pouţívať na zohrievanie otvorený oheň. 

7. Skriňa s jedmi je dvojnásobne uzamknutá, kľúč má vyučujúci. Prácu s jedmi 

a chemikáliami môţe vykonávať iba učiteľ, ktorý má odborné školenie a osvedčenie. 

8. Učebňa chémie musí byť vţdy riadne uzamknutá, ak v nej neprebieha vyučovanie. 

9. Pred odchodom z učebne dbá učiteľ na to, aby si kaţdý ţiak upratal miesto, zasunul 

stoličku a po 6.vyučovacej hodine popoludní stoličku vyloţil na stôl. 

10. So zariadením v učebni a pomôckami ţiaci pracujú šetrne a podľa pokynov 

vyučujúceho. 

11. Ţiaci vykonávajú iba tie úkony a práce, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti prípustné. 

12. Ţiaci musia byť podrobne oboznámení s bezpečnostnými predpismi. 

13. Počas neprítomnosti kvalifikovaného učiteľa chémie sa pokusy v chemickom 

laboratóriu nesmú robiť (ani pri prechodnom zastupovaní nekvalifikovaným učiteľom). 

 

F. Vnútorný poriadok učebne fyziky 

 

1. Ţiaci vstupujú do učebne pod dozorom vyučujúceho a zdrţiavajú sa v nej iba 

v prítomnosti vyučujúceho.  

2. Ţiaci sa nedotýkajú elektrického zariadenia, nemanipulujú s rozvodňou elektrického 

prúdu. 

3. Pri obsluhe elektrických zariadení smú ţiaci pracovať iba s el. napätím do 24 V. 

4. Učebné pomôcky v učebni pouţívajú iba na pokyn vyučujúceho. 

5. Po skončení pokusov, laboratórnych prác je ţiak povinný pracovisko upratať a pomôcky 

vrátiť podľa pokynov vyučujéceho. 

6. So zariadením učebne, pomôckami a prístrojmi je ţiak povinný zaobchádzať presne 

podľa pokynov vyučujúceho. 

7. Poškodené zariadenie, prípadne poškodené pomôcky, zavinené ţiakom úmyselne, je 

povinný ţiak nahradiť. 

8. Ţiaci musia byť oboznámení s bezpečnostnými zásadami a tieto musia prísne 

dodrţiavať. 

9. Učebňa fyziky musí byť vţdy riadne uzamknutá, ak v nej neprebieha vyučovanie. 

10. Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si kaţdý ţiak upratal miesto, zasunul 

stoličku a po 6. vyučovacej hodine a popoludní stoličku vyloţil na stôl. 

 

G. Telocvičný poriadok  

 

1. Na hodinu telesnej výchovy čakajú ţiaci vyučujúceho vo svojej triede. 

2. Do telocvične a  z telocvične odchádzajú ţiaci  disciplinovane pod vedením 

vyučujúceho. 

3. Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný. 

4. Ţiaci musia mať na vyučovacích hodinách Tv a pri inej športovej činnosti počas 

vyučovania i pri záujmovej športovej činnosti v mimovyučovacom čase cvičebný úbor a 

športové obutie (cvičky, tenisky). 

5. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy majú byť 

stiahnuté gumkou. 

6. Ţiaci sa na chodbe a v telocvični správajú disciplinovane, nie sú neprimerane hluční, 

nepouţívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie telocvične. 
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7. Pri telovýchovnom procese pouţívajú ţiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú 

potrebné k danej činnosti, zachádzajú s nimi opatrne a prípadné poškodenie oznámia 

ihneď vyučujúcemu. 

8. Ţiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôţu bez 

povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich 

činnosť, aby neprišlo k úrazu. 

9. Ţiaci sú oboznámení s dopomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia                             

ich bezpodmienečne robiť. 

10. Pri pohybových a športových hrách a súťaţiach sú ţiaci povinní dodrţiavať ich 

pravidlá, pri gymnastických a iných cvičeniach sú povinní dodrţiavať rady, pokyny a 

upozornenia vyučujúcich. 

11. Ţiaci sú povinní pred kaţdou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením 

vyučujúcich, alebo podľa ich pokynov. 

12. Ţiaci nesmú zapínať a vypínať elektrické vypínače osvetlenia. 

13. Ţiaci nesmú cvičiť na náradí bez prítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä 

preskok švédskej debny, lezenie za zavesené rebríky, skoky na ţinenky, bez pokynov a 

dopomoci a záchrany vyučujúceho. Veľmi prísne sa zakazuje lezenie a vešanie sa na 

basketbalový kôš, húpanie a šplhanie na laná a kruhy. 

14. Vyučujúci na hodine Tv zvolí len jedno stanovište, ktoré vyţaduje dopomoc a záchranu. 

15. Ţiaci na vyučovacích hodinách telesnej výchovy nesmú jesť a piť, je prísne zakázané 

ţuť ţuvačku. 

16. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí ţiak nahradiť. 

17. Všetky presuny na cvičište robia ţiaci pod vedením vyučujúceho, pri dodrţiavaní  

bezpečnostných predpisov. 

18. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení ţiaci vyučujúcemu. 

19. K osobnej hygiene  vyuţívajú ţiaci svoj uterák a mydlo a v sprchárni dbajú na svoju 

bezpečnosť. Sprchovať sa môţu iba s vedomím vyučujúceho 

20. Pri odchode z telocvične vyučujúci uzamkne telocvičňu. 

21. Ak ţiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť telocvičňu, je povinný to oznámiť 

vyučujúcemu. Tak isto oznámi aj svoj návrat. 

22. Kaţdý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal, sú ţiaci povinní ihneď hlásiť. 

23. Pri úraze sú všetci povinní poskytnúť postihnutému prvú pomoc. 

24. Kaţdý úraz vyučujúci v ten deň zapíše do zošita úrazov v zborovni a do dvoch dní 

vyplní protokol o úraze. 

25. Ţiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetu a náraďovne Tv, svojvoľne si 

brať lopty a iné učebné a športové pomôcky. 

26. Ţiaci, ktorí pre chorobu či úraz na vyučovacej hodine Tv nemôţu cvičiť, túto okolnosť 

preukáţu lekárskym potvrdením alebo písomným ospravedlnením rodiča (najviac 4 razy 

za polrok) na začiatku vyučovacej hodiny. Sú povinní byť v cvičebnom úbore a budú 

vyučujúcemu pomáhať pri zapisovaní a meraní výkonov ţiakov, pomocných prácach, 

alebo budú vykonávať inú primeranú telesnú či športovú činnosť. Kaţdý ţiak, ktorý si 

zapoţičia telovýchovný materiál, musí sa zapísať do príslušnej knihy „Vypoţičané“. 

27. Oslobodení ţiaci z Tv majú o tom potvrdenie od príslušného odborného lekára a na jeho 

základe poţiadajú písomne riaditeľstvo školy o oslobodenie z Tv. Na telovýchovnom 

procese sa tieţ zúčastňujú. Sú povinní byť v cvičebnom úbore a budú vyučujúcemu 

pomáhať pri zapisovaní a meraní výkonov ţiakov, pomocných prácach. 

28. Pri plaveckom výcviku môţu ţiaci skákať z mostíkov len pod vedením príslušného 

vyučujúceho. 

29. Na LVVK sa ţiaci riadia podľa pokynov inštruktorov a vedúceho kurzu a prísne 

dodrţiavajú dané smernice, s ktorými boli oboznámení na prípravných stretnutiach. 
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H. Vnútorný poriadok učebne výpočtovej techniky  

 

1. Ţiaci vstupujú do učebne prezutí a len na pokyn vyučujúceho.  

2. Ţiaci majú prísne zakázané v tejto miestnosti jesť, piť, akokoľvek znečisťovať 

miestnosť a zariadenie v nej. 

3. V učebni pracujú ţiaci zásadne pod dozorom vyučujúceho. 

4. Ţiak pracuje na hodine výhradne na pracovnej stanici, ktorú mu pridelí učiteľ na 

začiatku hodiny. Pred začiatkom hodiny si ţiak skontroluje pracovisko, nedostatky 

zahlási učteľovi.  

5. Vymieňať klávesnice, myši, podloţky, stoličky medzi pracoviskami je zakázané. 

6. Ţiak nesmie zasahovať do vnútra jednotlivých zariadení, nesmie snímať kryty, 

rozoberať zariadenia, opravovať poruchy, zapájať a vypájať ich z elektrickej siete, 

prenášať zariadenia medzi ţiackymi stanicami. 

7. Ţiak sa nedotýka prstami obrazovky monitora, neodtŕha roţky podloţiek pod myši, 

nebácha do klávesnice. So zverenou technikou zaobchádza šetrne. 

8. Pri zapínaní ţiak zapne najskôr monitor, potom počítač. Pri vypínaní naopak – najskôr 

počítač (ak sa nevypne sám), potom monitor. 

9. Pouţívať prenosné pamäťové médiá (diskety, CD ROM-y) na počítačoch je bez 

výslovného súhlasu správcu počítačovej učebne alebo vyučujúceho zakázané 

a vzhľadom na nebezpečenstvo prenesenia počítačových vírusov bude toto konanie 

hodnotené ako úmyselné poškodzovanie školského majetku. 

10. Prídavné zariadenia – scanner, tlačiarne, reproduktory, slúchatká, ţiak pouţíva len 

vtedy, ak mu to povolí učiteľ. 

11. Ţiak pracuje na hodine iba s tým softwarom, ktorý určí učiteľ. Nespúšťa iné programy, 

hry, internet.  

12. Ţiak nesmie na pracovnej stanici inštalovať ţiadny software, ani kopírovať programy, či 

súbory z iného počítača v sieti. Takisto je zakázané sťahovať súbory z internetu (len 

s vedomím vyučujúceho, ak je to predmetom vyučovania). 

13. Inštalovať software do počítačov smie len správca učebne alebo učitelia, ktorí s tým 

oboznámia správcu učebne. 

14. Ţiaci i učitelia si ukladajú svoje dokumenty na dátové časti diskov (D:\) a výhradne do 

svojich zloţiek (priečinkov, adresárov). Mazať cudzie dokumenty a prezerať si 

dokumenty v iných zloţkách ako svojich je zakázané. 

15. Ţiak nemení nič na nastavení počítača (pracovná plocha, šetrič, zoradenie ikoniek...). 

Ak tak robil v rámci výuky, ţiak je povinný na konci hodiny uviesť to do pôvodného 

stavu. 

16. Ţiak v priebehu práce dodrţuje pravidlá slušného a kultúrneho správania: pre názvy 

súborov, priečinkov, pri tvorbe textov nepouţíva vulgárne a oplzlé výrazy. Pri prezeraní 

www stránok je zakázané navštevovať stránky s erotickým obsahom, stránky 

propagujúce násilie, brutalitu, fašizmus, náboţenskú, rasovú, národnostnú 

neznášanlivosť.  

17. Ţiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo 

úmyselným poškodením zariadenia. 

18. Po skončení práce je ţiak povinný uviesť pracovisko do pôvodného stavu. 

 

 

Vnútorný poriadok ZŠ s MŠ Podolie bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 

31.augusta 2004. 

 

 ............................................. 

 RNDr.Janka Schreiberová 

 riaditeľka školy 


