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Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského 
kolektívu žiakov, učiteľov,  nepedagogických zamestnancov i rodičov (zákonných 
zástupcov žiakov). Riaditeľstvo CZŠ sv. Juraja vydáva tento školský poriadok za 
účelom usmernenia žiakov v ich správaní a vzdelávaní v duchu kresťanských zásad.  
Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy.  

Škola sa zaväzuje dodržiavať Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd a inú 
platnú legislatívu vo vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným 
subjektom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní žiakov školy.  

Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i 
osobitné požiadavky školy, správať sa podľa nich v škole, na akciách 
organizovaných školou aj mimo školy a dôstojne reprezentovať CZŠ sv. Juraja, 
Gorkého 55  Trebišov. 
 
 

Čl. 2 
Organizácia vyučovania 

 
  Vyučovací proces je organizovaný v triedach, odborných učebniach a telocvičných 
priestoroch podľa rozvrhu schváleného riaditeľou školy zverejnenom na centrálnej 
nástenke v zborovni školy, na internetovej stránke školy a v každej triede.  
Prevádzka CZŠ sv. Juraja začína o 6.30 hod. a končí o 17.00 hod.. Vyučovacia 
hodina sa začína a končí modlitbou. 
 

ranná služba ŠKD  6.30 – 7.30 
1. vyučovacia hodina  8.00 – 8.45 
prestávka   8.45 – 8.55 
2. vyučovacia hodina  8.55 – 9.40 
prestávka  9.40 – 10.00 
3. vyučovacia hodina  10.00 – 10.45 
prestávka  10.45 – 10.55 
4. vyučovacia hodina  10.55 – 11.40 
prestávka  11.40 – 11.50 
5. vyučovacia hodina  11.50 – 12.35 
prestávka  12.35 – 12.45 
6. vyučovacia hodina  12.45 – 13.30 
prestávka 13.30 – 14.00 
7. vyučovacia hodina  14.00 – 14.45 

 
Prestávka na obed je podľa rozvrhu hodín jednotlivých tried, vždy po skončení 
vyučovania danej triedy (s výnimkou súhlasu riaditeľky). 
 
Činnosť ŠKD je od 6.30 do 7.30, resp. 11.40  - 17.00. 
Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené. 
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Čl. 3 
Príchod žiakov do školy a na vyučovanie 

 
1. Žiaci vstupujú do tried o 7.30 hod.. Kým nie sú na chodbách dozor konajúci 

učitelia, disciplinovane čakajú  vo vestibule školy. Škola v tomto čase 
nezodpovedá za bezpečnosť žiakov, nakoľko v skoršom čase nie je 
zabezpečený dozor.  

2. Na činnosti, ktoré organizuje škola mimo rozvrhu hodín sa žiaci zhromažďujú na 
mieste a v čase písomne oznámenom v žiackej knižke (prípadne iným 
spôsobom – napr. web stránka). Miesto a čas určí vyučujúci a schváli ho 
riaditeľka školy.  

3. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i 
u svojho triedneho učiteľa. Neskorý príchod žiaka na hodinu zaznačí vyučujúci 
do triednej knihy.  

4. Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sú porušením 
školského poriadku, za každé 3 takéto príchody môže byť žiakovi udelená  
1 neospravedlnená hodina.  

5. Žiak sa v škole prezúva do zdravotne neškodnej obuvi - prezúvok, ktoré má 
označené a do školy ich nosí v osobitnom vrecúšku. Po skončení vyučovania si 
ich žiak berie domov. Ak ich nechá v skrinke, škola v takom prípade 
nezodpovedá za prípadné straty. Vychádzkovú obuv necháva počas 
vyučovania alebo výchovnej činnosti v skrinke pred triedou (nenosí ju do 
triedy!). 

6. Žiaci na bicykli, skateboarde alebo kolieskových korčuliach prichádzajú do školy 
– jej vonkajších priestorov - len na vlastné nebezpečenstvo. Vstup do školy je 
na týchto športových náradiach zakázaný. Škola za poškodenie či krádež 
bicykla, skateboardu, kolieskových korčúľ nenesie zodpovednosť. 

 
 

Čl. 4 
Odchod žiakov zo školy a vyučovania 

 
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do 

tašky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si 
stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny.  

2. Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu zoradení a pod jeho vedením odídu 
všetci do vestibulu školy, kde sa prezujú, oblečú si svoje zvršky a pod dozorom 
vyučujúceho opustia budovu školy. Celý odchod je disciplinovaný a 
usporiadaný.  

3. Po skončení vyučovania (prípadne obedu) idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez 
dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy a na školskom dvore nie je 
dovolené. Škola nenesie v tomto čase za žiaka zodpovednosť. 
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Čl. 5 
Práva žiakov 

 
Žiak má právo na: 

� bezplatné vzdelanie v materinskom jazyku v bezpečnom a zdravom prostredí 
na vzdelanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií, 
ktoré sú primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu, 

� dobrovoľné zapájanie sa podľa záujmu do mimoškolských športových, 
kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola, 

� slobodnú voľbu záujmových útvarov, voliteľných a nepovinných predmetov v 
súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom 
vzdelávacím programom, jemu zrozumiteľný výklad učiva, k učivu položiť 
otázku a dostať na ňu odpoveď, 

� primerané využívanie školského zariadenia, učební, pomôcok, knižnice, 
� slobodu prejavu, omyl, zmenu názoru a právo na vývin,  
� primeraný spôsob vyjadrenia názoru na čokoľvek v primeranom čase 

a priestore, 
� komisionálne preskúšanie, 
� informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
� objektívne hodnotenie,  
� individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a 

zdravotný stav, 
� individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi, 
� ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových 

zamestnancov školy i spolužiakov, 
� ochranu pred diskrimináciou – pre všetkých žiakov platí princíp rovností bez 

ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, 
politické alebo iné zmýšľanie, náboženstvo, telesnú alebo duševnú 
nespôsobilosť, 

� ochranu súkromia, cti a povesti, 
� ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania 

šikanovaním.  
 
 

Čl. 6 
Povinnosti žiakov 

 
Žiak je povinný: 

� správať sa v škole slušne, plniť pokyny pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov,  

� správať sa na verejnosti v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní aj cez 
prázdniny tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy, 

� chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri 
udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,  

� chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 
činností, ktoré škola organizuje, 

� osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou, 
svedomite sa pripravovať na vyučovanie a dodržiavať tento poriadok školy,  
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� chodiť do školy vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený, aby 
nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie,  

� šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje 
miesto, triedu a ostatné školské priestory,   

� pred každou vyučovacom hodinou si pripraviť potrebné pomôcky a žiacku 
knižku,  

� nosiť si cvičebný úbor na hodinu telesnej a športovej výchovy, 
� chrániť majetok školy pred poškodením. Akékoľvek poškodenie zariadenia 

školy z nedbanlivosti alebo úmyselné spôsobenú škodu je povinný v plnom 
rozsahu uhradiť jeho zákonný zástupca ( § 144 ods. 7 pís. e Zákona č. 
245/2008 ). 

� nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov 
učiteľov  

 
Žiakovi nie je dovolené: 

� fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach 
organizovaných školou,  

� 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. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé narušenie 
disciplíny. 

� prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život 
a zdravie a taktiež veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov 
pri vyučovaní,  

� manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy 
(hasiace prístroje, elektrické vedenie atď.),  

� manipulovať s oknami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou, 
� znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a 

ostatných priestorov školy,  
� vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať okná a vykláňať sa z 

nich, vykrikovať na okoloidúcich, vyhadzovať von papiere, odpadky alebo 
akékoľvek iné predmety, či školské pomôcky, vystupovať na lavice, hojdať sa 
na stoličkách,  

� používať vulgárne výrazy,  
� počas vyučovacieho procesu, školských akcií a prítomnosti v sv. chráme 

používať mobilný telefón, MP3 prehrávač, iPod a iPad (ak žiak na vlastné 
riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas vyučovacích hodín 
vypnutý a uložený v taške žiaka). V prípade používania mobilného telefónu 
(MP3 prehrávač, iPod a iPad ) počas vyučovania mu ich vyučujúci odoberie a 
vráti po skončení vyučovacej hodiny. Po druhom prichytení vyučujúcim si ich 
žiak vyzdvihne u triedneho učiteľa a po treťom si ich vyzdvihne u riaditeľky 
školy zákonný zástupca žiaka, 

� robiť akékoľvek zvukové, obrazové záznamy mobilným telefónom 
a zverejňovať ich, 

� konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu (s výnimkou žiakov so 
zdravotnými problémami – napr. diabetici),  
 
 



   Vnútorný školský poriadok 
   Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov 

6 

 

 
� 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 a škola za ich stratu alebo odcudzenie nenesie 
zodpovednosť,  

� mobilné telefóny nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich 
stratu, poškodenie, nenesie zodpovednosť.   

� nosiť a propagovať časopisy a iný textový, obrazový materiál, ktoré sú svojím 
obsahom nezlučiteľné s kresťanskými hodnotami a morálkou, 

� mimo vyučovacieho procesu bezdôvodne písať kriedou po tabuliach. 
 
 

Čl. 7 
Starostlivosť o zovňajšok 

 
1. Žiak je povinný akceptovať určité normy týkajúce sa vhodného oblečenia do 

školy,  dodržiavať zásady estetiky odievania a starostlivosti o svoj zovňajšok 
v súlade so  zásadami kresťanskej morálky a mravnými princípmi katolíckej 
školy.  

2. Žiak má zakázané nosiť predmety a oblečenie so symbolmi siekt; extrémizmu 
a okultizmu alebo s nápismi propagujúcimi kultúru smrti, násilie a nenávisť, či 
odev s vulgárnymi a znevažujúcimi nápismi v akomkoľvek jazyku. Dievčatá 
majú zakázané nosiť výstredné oblečenie: príliš hlboké výstrihy, odhalené 
bedrá a brucho, neprimerane krátke sukne, potrhané rifle, priesvitné blúzky 
a tričká. Nedovoľuje sa nadmerne výrazný make-up: namaľované oči, riasy, 
používanie rúžu a nalakované nechty. 

3. Žiak má zakázané: piercing, tetovanie, nosenie šiltovky v budove školy, 
nápadná nafarbená úprava vlasov. 

4. Na hodinách telesnej výchovy, telesnej a športovej výchovy sa žiak prezlieka do 
športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré má počas 
vyučovania.  

 
 

Čl. 8 
Zásady správania žiakov 

 
Oslovenia a pozdravy 

1. Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán riaditeľ, pán zástupca, pani 
zástupkyňa, pani učiteľka, pán školník a podobne. 

2. Žiaci zdravia pozdravom: „Sláva Isusu Christu!“, „Sláva i vo viki!“ „S Pánom 
Bohom!“, „Dobrý deň!“, „Dobré ráno!“, „Dovidenia!“ (žiaci zdravia v ten istý deň 
len pri prvom stretnutí).  

3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy. 
4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy 

iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa (ak nedostanú pokyn seďte, 
nevstávajte, prípadne iný podobný). 

5. Počas vyučovania v odborných učebniach ako aj na hodinách telesnej výchovy, 
výtvarnej výchovy, informatiky, informatickej výchovy, praktických cvičeniach,  
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6. pokusoch, pri písaní kontrolných prác na pokyn vyučujúceho žiaci nevstávajú 

a nezdravia. 
7. Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.  

                                              
 

Správanie sa žiakov na vyučovaní 
1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i 

ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito 
pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy. 

2. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí buď odstrániť 
alebo finančne uhradiť. 

3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa 
zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z 
triedy po ukončení hodiny ho zdraví povstaním. 

4. Miesto určené v zasadacom poriadku môže žiak meniť len so súhlasom 
vyučujúceho. 

5. Na vyučovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je 
aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje. 

6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím 
ruky.  

7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu 
na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.  

8. Ak žiak nie je pripravený na ústnu odpoveď, môže použiť 1x za polrok kupón 
SOS. Použitie kupónu vyučujúci zapíše do žiackej knižky žiaka. 

9. Vyučovanie smie žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.  
10. Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy, omamné 

látky, zbrane aj ich atrapy.  
 
 
Správanie sa žiakov počas prestávky 

1. Žiak nesmie bez dovolenia opustiť budovu školy. 
2. Počas prestávky žiak nebehá po chodbách a triede, neruší a neobmedzuje 

spolužiakov. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, neriešia osobné  
problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky 
slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade 
zistenia šikanovania rieši situáciu triedny učiteľ a bez výnimky potrestá vinníka 
zníženou známkou zo správania. 

3. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené 
na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie 
osobnej hygieny. 

4. Po druhej vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas nej sú žiaci na chodbe, 
prípadne sa zdržiavajú na školskom dvore.  

5. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať odpadky von oknom.  
6. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a 

krátko pred koncom prestávky sa disciplinovane presunú pred odbornú učebňu 
pokiaľ nie sú dohodnutí s vyučujúcim o inom postupe presunu.  

7. Po pomôcky chodia určení žiaci cez prestávky.  
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8. Žiaci primárneho vzdelávania chodia do telocvične a z telocvične pod vedením 

svojich učiteľov. Žiaci nižšieho stredného vzdelávania odídu spoločne a 
disciplinovane tesne pred začiatkom hodiny TEV, ŠSP do šatní a tam sa 
pripravia na hodinu.  

9. Žiaci do všetkých odborných učební vchádzajú až po súhlase vyučujúceho. Cez 
prestávku sa bez vyučujúceho nesmú zdržiavať v odborných učebniach (najmä 
počítačových, jazykových, multimediálnych). 

10. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 
 
 
Správanie sa žiakov v školskej jedálni 

1. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom. Rodičia majú 
vstup do jedálne zakázaný.  

2. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy .  
3. V školskej jedálni sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického 

dozoru a zamestnancov školskej jedálne.  
4. Prevzatú a zaplatenú stravu stravník konzumuje v jedálni.  
5. Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor 

vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad.  
6. V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť 

pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok školskej jedálne 
zabezpečí odstránenie nedostatku, aby sa predišlo školskému alebo 
pracovnému úrazu.  

7. Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok odstráni sám 
alebo požiada o pomoc pracovníčku pri odbere použitého riadu.  

 
 

Čl. 9 
Povinnosti týždenníkov 

 
1. Triedny učiteľ menuje dvoch týždenníkov a ich mená sú zapísané v triednej 

knihe.   
2. Týždenníci na prvej a poslednej vyučovacej hodine prečítajú modlitbu podľa 

pokynov vyučujúceho. 
3. Týždenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede i v priestoroch pred 

triedou po dobu vyučovania. Pred vyučovaním sú povinní pripraviť kriedu a iné 
potreby na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich.  

4. Na každej hodine hlásia neprítomných spolužiakov.  
5. Počas veľkej prestávky vetrajú, polievajú kvety, čistia tabuľu (priebežne). 
6. Po skončení vyučovania zotierajú tabuľu. Uložia kriedu, špongiu a ostatné 

pomôcky. Prekontrolujú vodovodné kohútiky, zatvoria okná a triedu.  
7. Pri zistení, že v triede je niečo pokazené, túto skutočnosť oznámia ihneď 

triednej učiteľke alebo učiteľovi.  
8. Ak učiteľ neprišiel na vyučovaciu hodinu do 10 minút po začatí vyučovacej 

hodiny, týždenníci informujú vedenie školy. 
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Čl. 10 

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov,  
bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 

 
1. Žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na 

začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia  
bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s 
pokynmi na predchádzanie úrazom. 

2. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

3. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach 
oblečený a upravený vhodne a čisto. 

4. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach 
organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

5. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletným papierom  
6. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 

 
 

Čl. 11 
Šikanovanie 

   Pre vzťah, ktorý označujeme ako šikanovanie, je typická nerovnováha síl, kedy 
silnejší pošliapava práva slabšieho, ubližuje cielene a opakovane niekomu, kto sa 
nedokáže brániť. V škole pod šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka 
alebo žiakov ( agresor), ktorých  zámerom je ublíženie žiakovi alebo žiakom ( obeť ), 
prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie 
násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov 
nevedia alebo nemôžu brániť. 
  Podstatnými znakmi šikanovania sú: úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému 
alebo   psychickému ublíženiu druhému, útoky agresora sú opakované, pomer síl 
medzi agresorom a obeťou je nevyrovnaný.  
 
Preto je podľa školského poriadku v priestoroch školy i mimo nej zakázané: 

� šikanovať, týrať psychicky alebo fyzicky spolužiakov alebo ich vystavovať 
inému druhu násilia, 

� propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie 
a xenofóbie, 

  Pedagogickí zamestnanci sledujú správanie žiakov a v prípade podozrenia na 
šikanovanie postupujú nasledovne: 

1. rozhovor s informátormi a obeťami  
2. nájdenie vhodných svedkov  
3. individuálne rozhovory so svedkami 
4. zaistenie ochrany pre obeť 
5. rozhovor s agresormi 

 Po uvedených opatreniach vykoná triedny učiteľ zápis do klasifikačného 
záznamu. V nasledujúcom období venuje zvýšenú pozornosť aktérom šikanovania  
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a ak nedôjde k náprave, triedny učiteľ vykoná pohovor s rodičmi a uskutoční o tom 
zápis „Pohovory s rodičmi  žiakov“. Ak ani vtedy žiak (agresor) nezmení správanie, 
triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch rodičov, koordinátorku 
prevencie drogových závislosti, riaditeľku školy, prípadne policajta alebo kurátora. Po 
prešetrení skutočnosti sa navrhnú opatrenia. Riaditeľka školy zabezpečí stretnutie s 
odborníkom – psychológom, lekárom. Žiakovi bude znížená známka zo správania. 

 
Čl. 12 

Osobitné opatrenia pri vyučovaní 
                                                                                                                                                    

Telesná výchova 
1. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové 

predpisy, o ktorých ich vyučujúci informovali na úvodnej hodine telesnej 
a športovej výchovy, športovej prípravy.  

2. Žiak si na hodiny telesnej a športovej výchovy, športovej prípravy nosí 
kompletný telocvičný úbor a športovú obuv. 

 
Technická výchova 

1. Vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými 
požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, 
skrutkovače, kliešte, pilníky a pod.) 

2. Do učebne technickej výchovy smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho 
a je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore. 
Žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko.  

3. Na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, 
nástroje a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu. 

4. Žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím. 
5. Počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi 

a nariadeniami. 
6. Žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie 

nástroje, ktoré im boli určené. 
7. Žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú 

bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a 
materiálom. 

8. Žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v 
učebniach technickej výchovy. 

9. Úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov, náradia je povinný 
nahradiť ten, kto škodu zapríčinil. 

10. Žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť 
poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia. 

11. Na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť pracovisko, skontrolovať a 
uložiť pracovné náradie. 

 
Chemické laboratórium 

1. Do chemického laboratória vstupujú žiaci len v sprievode vyučujúceho. 
Vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní 
v laboratóriu. 

2. Žiak je povinný poznať a dodržiavať laboratórny poriadok. 
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3. Každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na 
pridelenej úlohe a používať pracovný odev na laboratórne práce. 

4. Žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané. 
5. Pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na 

bezpečnosť svojich spolužiakov. 
6. V laboratóriu je zakázané jesť a piť. 

 
 

Čl. 13 
Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch 

 
Plavecký výcvik 

• plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený 
riaditeľom školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania s 
odbornou kvalifikáciou, 

• pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy 
alebo zamestnanec poverený riaditeľom školy, 

• cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov, 
• žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia. 

 
Lyžiarsky výcvik 

• vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu, 
• inštruktor lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za výcvik zvereného družstva,  

zdravie a bezpečnosť jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu 
vykonáva pedagogický dozor, 
 

Škola v prírode 
• vedením školy v prírode poverí riaditeľka školy pedagogického zamestnanca 

školy,  
• vedúci školy v prírode zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu, 
• výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, 

turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia. 
 
Školské výlety a exkurzie 

• každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd alebo iné hromadné školské 
podujatie musí byť dôsledne pripravené a zabezpečené, 

• plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený 
pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný dať ho na schválenie riaditeľke 
školy najmenej 1 deň pred začiatkom akcie, 

• na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje 
podmienkam a programu akcie, 

• pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní žiakov 
vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a 
primeranom výstroji, 

• žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozor konajúcej osoby. 
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Pred každou školskou akciou sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase 
s účasťou, informovaný súhlas.  

 
 

Čl. 14 
Práva a povinnosti rodičov (zákonných zástupcov) 

 
Práva rodičov (zákonných zástupcov) 

1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom 
zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a 
mnohostranne v súlade so súčasným  poznaním sveta a v súlade s princípmi  a  
cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní.  

2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom, duchovným programom 
školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom.  

3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 
prostredníctvom žiackej knižky, internetovej žiackej knižky, upovedomením 
triednym učiteľom písomnou formou, formou konzultácií s vyučujúcim v čase 
konzultačných hodín a triednych aktívov, prípadne v inom čase dohodnutom s 
vyučujúcim, ak pritom rodič nenarúša chod vyučovania. 

4. Právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho 
dieťaťa, predovšetkým zo strany výchovnej poradkyne školy a triedneho 
učiteľa/učiteľky.  

5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky 
školy alebo školského zariadenia.  

6. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského 
zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.  

7. Právo písomne požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie svojho 
dieťaťa a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 
predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 

8. Požiadať písomne o uvoľnenie z vyučovania, o oslobodenie od vyučovania 
vybraného predmetu (predovšetkým TV), o štúdium v zahraničí, o zaradenie do 
školského klubu detí.  

9. Pri uvoľňovaní žiaka z vyučovania sa rodič riadi nasledujúcim postupom:  
      1 hodinu – žiaka uvoľní vyučujúci, 

        2 dni -  triedny učiteľ, 
        viac ako dva dni – riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti. 
 
Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov) 

1. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dbať na to, aby dieťa 
dochádzalo na vyučovanie pravidelne a včas. 

2. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a 
na plnenie školských povinností.  

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

4. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho 
dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, 
ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.  
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5. Poskytnúť škole kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-
mailové adresy, mobilné čísla pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa 
a potreby výchovno-vzdelávacieho procesu. Každú zmenu nahlásiť najneskôr 
do 1 týždňa, pričom škola rešpektuje zákon o osobných údajoch.  

6. Pravidelne kontrolovať žiacku knižku a domácu prípravu žiaka na vyučovanie. 
7. Bezodkladne oznámiť a ospravedlniť každú neprítomnosť dieťaťa triednemu 

učiteľovi najneskôr do 48 hodín. 
8. Nahradiť škodu, ktorú žiak spôsobil úmyselne.  

 
 

Čl. 15 
Záverečné ustanovenie 

 
Vnútorný školský poriadok je prístupný na web stránke školy – 
www.czstrebisov.edupage.org 
v printovej podobe v zborovni školy a v každej učebni, za čo je zodpovedný triedny 
učiteľ. 

1. Zmeny a doplnky tohto Vnútorného školského poriadku navrhuje, prerokúva a 
schvaľuje pedagogická rada. 

2. Po prerokovaní a schválení školského poriadku riaditeľka školy zabezpečí, 
aby sa s jeho obsahom oboznámili žiaci i rodičia (zákonní zástupcovia). 

3. Žiaci sú oboznámení so školským poriadkom preukázateľným spôsobom 
(zápis do triednej knihy, do žiackej knihy) na prvých hodinách v septembri 
príslušného školského roka. 

4. Rodičia (zákonní zástupcovia) budú informovaní na 1. zasadnutí Rady 
rodičov,  čo potvrdia svojím podpisom na prezenčnej listine. 

5. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2014.  
6. Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného školského poriadku stráca platnosť 

Vnútorný školský poriadok ZŠ Gorkého 55 Trebišov zo dňa 16.05.2013. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Trebišove  dňa  01.09.2014                                        Mgr. Ľudmila Bumberová   

                                                                                                    riaditeľka školy                                  


