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Vnútorný školský poriadok
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Riaditeľ CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove vydáva
tento Vnútorný školský poriadok, ktorý má usmerňovať
žiakov v ich správaní a vzdelávaní v duchu kresťanských zásad podľa želania rodičov.
Aby sme sa v našej škole dobre cítili, každý z nás sa
musí snažiť vytvárať a udržiavať dobrú ľudskú
atmosféru a taký poriadok, ktorý by slúžil celému
spoločenstvu školy – žiakom, pracovníkom školy,
rodičom a širšiemu spoločenstvu. Kvalita spoločenstva
je kvalitou našich vzájomných vzťahov. Stretávajme sa
v úcte a láske. Pomáhajme si, učme sa navzájom
počúvať a ťažkosti zvládať vzájomným dialógom.
Vážme si duchovné a materiálne hodnoty, ktoré sme
dostali a ktoré nám slúžia. Užívajme ich pre svoje
dobro, ale i dobro iných. Škola je miestom pre Teba,
aby si tu získal potrebné vedomosti, naučil sa žiť
medzi ostatnými ľuďmi. Žijeme tu ako veľká rodina,
ako veľká Božia rodina a ako v každej rodine i v našej
musia byť určité zásady, ktoré nám umožnia spokojnú
prácu, príjemné prostredie a pohodu. Snažme sa ich
preto s Božou pomocou dodržiavať a riadiť sa nimi
v našom každodennom živote.

Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov
Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

Vnútorný školský poriadok pre žiakov

1.1 Práva žiakov
Každý žiak má právo na:
1.1.1

rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

1.1.2

bezplatné vzdelanie,

1.1.3

vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom
zákonom,

1.1.4

individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a
zdravotný stav,

1.1.5

bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie
predmety,

1.1.6

úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

1.1.7

poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

1.1.8

výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

1.1.9

organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam,
záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

1.1.10

úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému
a sexuálnemu násiliu,

1.1.11

na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami,

1.1.12

na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích
výsledkov,

1.1.13

vyslovenie otázky k danému učivu a odpoveď na ňu,

1.1.14

individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti
a zdravotný stav,

1.1.15

komunikáciu s učiteľmi
a demokracie,

1.1.16

otvorený a aktívny dialóg,

1.1.17

ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov a spolužiakov,

1.1.18

objektívne hodnotenie a spravodlivé odmeňovanie,

v duchu

zásad

humanizácie,

kresťanstva

1.1.19

využívanie priestorov a zariadenia školy podľa ich určenia, voľbu náplne
prestávky v zmysle pravidiel bezpečnosti a dodržiavania školského poriadku,

1.1.20

stravovanie sa v školskej jedálni, ak rešpektuje pokyny pedagogickej služby
a zamestnancov školskej jedálne a dodržiava zásady kultúrneho stravovania,

1.1.21

na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom 245/2008
podľa § 24,

1.1.22

na náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej
súvislosti s nimi,

1.1.23

dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo na výchovu a
vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho
potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a
vzdelávanie umožňujú,

1.1.24

dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so
špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove
a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné
pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na
vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného
komunikačného prostriedku.

1.2 Všeobecné povinnosti žiakov
1.2.1

neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa
výchovy a vzdelávania,

1.2.2

dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo
školského zariadenia,

1.2.3

chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a
majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a
vzdelávanie,

1.2.4

chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré
im boli bezplatne zapožičané,

1.2.5

pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
ak tento zákon neustanovuje inak,

1.2.6

konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a
bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

1.2.7

ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo
školského zariadenia,

1.2.8

Rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré
sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými
predpismi školy a dobrými mravmi.

1.2.9

Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. a riadi sa vypracovaným rozvrhom hodín.
Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút, u oslabených a postihnutých detí aj
menej. Pre žiakov školského klubu detí je zabezpečená ranná služba, v čase
od 6.45 – 7.45 hod. sú žiaci pod dohľadom pedagóga v jednej triede 1.
stupňa. Budova školy je otvorená pre ostatných žiakov od 7.30 hod., od tohto
času prichádzajú žiaci priamo do svojich tried a súčasne je zabezpečená aj
pedagogická služba podľa rozpisu schváleného riaditeľkou školy, t.j. na 1.
poschodí A-bloku, na 2. poschodí A- bloku a B-bloku. Podobne je od 7.30
hod. zabezpečená pedagogická služba aj nad žiakmi dvoch špeciálnych tried
v Dome detí Božieho milosrdenstva. Žiaci špeciálnej triedy v budove
bývalých dielní
vstupujú do budovy o 7.45 hod., od toho času je
zabezpečená pedagogická služba,

1.2.10

Žiak prichádza na vyučovanie pravidelne včas, najneskôr 15 minút pred
vyučovaním, t..z. o 7.45 hod., čisto a hygienicky upravený, v primeranom,
slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajška (maľovanie
očí, úst, nechtov, farbenie vlasov, pearsing, tetovanie, neprimerane odhalené
časti tela, náušnice u chlapcov,...). Na telesnú výchovu prichádza oblečený
v predpísanom odeve.

1.2.11

Pri vstupe do triedy sa prezuje, topánky a vrchný odev si odloží na určené
miesto (šatňové skrinky, prípadne trieda). Skrinku si otvorí kľúčom, ktorý mu
na začiatku školského roka pridelí triedny učiteľ, za jeho stratu nesie osobnú
zodpovednosť, na skrinky na 2. poschodí si žiak zabezpečí vlastný visutý
zámok a kľúč.

1.2.12

Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania využíva na opakovanie
učiva a prípravu na vyučovanie. Riadi sa pokynmi pedagogickej služby.

1.2.13

Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice
a pomôcky pre príslušný predmet a sedí na svojom mieste.

1.2.14

Žiaci začínajú vyučovanie spolu s vyučujúcim modlitbou Otče náš, Zdravas
Mária, Sláva Otcu, Modlitbou za školu, prípadne inou vhodnou modlitbou. Na
začiatku piatej vyučovacej hodiny sa žiaci modlia Anjel Pána, vo
veľkonočnom období Raduj sa, nebies Kráľovná. Po poslednej vyučovacej
hodine odchádzajú žiaci 1. až 6. ročníka so službukonajúcim učiteľom alebo
vychovávateľom do školskej jedálne, žiaci 7. až 9. ročníka odchádzajú sami.

1.2.15

Keď vstúpi učiteľ, riaditeľ alebo iná dospelá osoba do triedy, pozdravia ich
povstaním a katolíckym pozdravom Pochválený buď Ježiš Kristus. Žiaci
nevstávajú pri písomných prácach, na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej
výchovy, pracovného vyučovania a informatiky. Na každú hodinu žiak
prichádza riadne pripravený, nosí si pomôcky podľa pokynov vyučujúceho na
všetky predmety (vrátane výchovných predmetov). Povinnosťou každého

žiaka je nosiť pravidelne na vyučovanie žiacku knižku a každú známku dať
zapísať vyučujúcemu, následne ju dať podpísať rodičom. Ak sa nemohol
pripraviť na vyučovanie z vážnych dôvodov, ospravedlní sa vyučujúcemu na
začiatku vyučovacej hodiny.
1.2.16

Žiak počas vyučovania:
• pracuje aktívne, samostatne,
• nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov,
• snaží sa vyjadriť názory na preberanú problematiku,
• správa sa taktne a disciplinovane,
• sedí na mieste, ktoré mu určí zasadací poriadok alebo triedny učiteľ a iný
vyučujúci
• bez dovolenia neopúšťa svoje miesto ani učebňu.

1.2.17

Prestávky medzi prvou a druhou, treťou a štvrtou vyučovacou hodinou trvajú
10 minút, prestávka medzi druhou a treťou hodinou 20 minút, ostatné
prestávky trvajú 5 minút.. V zmysle vyhlášky o základnej škole sa v prvom
ročníku vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích
hodín, v druhom ročníku v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom
ročníku a v štvrtom ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť
vyučovacích hodín, v piatom až deviatom ročníku v jednom slede najviac
šesť vyučovacích hodín. Žiaci piateho až šiesteho ročníka môžu mať
v jednom dni v týždni najviac sedem vyučovacích hodín , žiaci siedmeho až
deviateho ročníka môžu mať iba v jednom dni v týždni najviac osem
vyučovacích hodín. Prestávka na obed je po štvrtej, piatej, prípadne šiestej
vyučovacej hodine a trvá 30 minút. V stredu nedávajú vyučujúci žiakom
písomné domáce úlohy na nasledujúci deň z tých vyučovacích
predmetov, dotácia ktorých za týždeň je vyššia ako tri hodiny. Časový
harmonogram vyučovania a režim prestávok pre jednotlivé triedy je
každoročne aktualizovaný v súlade s aktuálnym rozvrhom hodín a je
súčasťou tohto poriadku (v prílohe). Prestávky žiaci trávia podľa pokynov
pedagogickej služby:
• malé 5- a 10- minútové prestávky v triede, pripravujú sa na ďalšiu
vyučovaciu hodinu zabezpečujú učebné pomôcky, voľne sa rozprávajú
a vhodným spôsobom relaxujú,
• druhá najdlhšia 20- minútová prestávka je desiatová, žiaci desiatujú
v triede na svojom mieste (odporúčajú sa hygienické obrúsky) a zvyšok
prestávky venujú voľnému pohybu po chodbách, príprave na ďalšiu
hodinu a voľnému relaxu,
• ak majú žiaci ďalšiu vyučovaciu hodinu v inej učebni (delené hodiny,
učebňa informatiky, odborná učebňa prírodovedných predmetov, telesnej
výchovy), čakajú vyučujúceho pred zazvonením v triede a spoločne s ním
sa disciplinovane presunú do učebne alebo inej triedy. Do telocvične sa
presunú bočným schodiskom z druhého poschodia B-bloku (pri
chlapčenských toaletách). Z hodín telesnej výchovy sa podobne vracajú
s vyučujúcim do svojich tried.

1.2.18

Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, nosiť ich do školy podľa
rozvrhu hodín a pokynov učiteľa. Žiak v plnom rozsahu zodpovedá za svoje

miesto. Udržuje ho v poriadku a šetrne zaobchádza s vlastným i školským
majetkom. Ak zistí poškodenie, hlási to ihneď triednemu učiteľovi, prípadne
službukonajúcemu učiteľovi. V prípade úmyselného poškodenia alebo
poškodenia z nedbanlivosti učebníc a školského majetku hradí vzniknutú
škodu jeho zákonný zástupca.
1.2.19

Ak žiak z vážnych príčin (rodinné dôvody, cestovanie a pod.) nemôže byť na
vyučovaní, podľa možnosti vopred požiada jeho zákonný zástupca
o uvoľnenie z vyučovania:
• z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho,
• z jedného dňa od triedneho učiteľa,
• z viacerých dní od riaditeľa školy alebo jeho zástupcu.
Učiteľ zváži odôvodnenosť uvoľnenia, riaditeľ to prerokuje s triednym
učiteľom. Takýmto spôsobom môže byť žiak uvoľnený 4-krát počas
školského roka (vo zvlášť odôvodnených prípadoch aj viackrát).

1.2.20

Ak žiak chýba zo zdravotných dôvodov, postup je takýto: bez zbytočného
odkladu (najneskôr do 24 hodín) oznámi zákonný zástupca (osobne,
písomne, telefonicky) triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy dôvod
neprítomnosti, po tomto termíne nie je triedny učiteľ povinný ospravedlniť
absenciu, je však povinný zistiť akýmkoľvek spôsobom dôvod neprítomnosti,
upozorniť na to rodičov a príslušné sociálne inštitúcie, ako sa to uvádza
ďalej. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; 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 po návrate do školy triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie
o neprítomnosti. Všetky potvrdenia o neprítomnosti (od rodičov alebo lekára
musia byť zaznačené v žiackej knihe a podpísané zákonným zástupcom),
inak sú neplatné. V prípade neospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole sa
postupuje takto:
a) Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje
neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným
zástupcom žiaka ospravedlnená.
b) Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole v počte štyroch
vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným
spôsobom zákonnému zástupcovi a pozve ho na pohovor, z ktorého sa
vyhotoví zápisnica.
c) Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka, ktorá preukázateľne nebola
spôsobená zákonným
zástupcom žiaka, na jednej až štyroch
vyučovacích hodinách v zmysle ustanovenia § 22 vyhlášky MŠVVaŠ SR
č.224/2011 Z. z. udelí žiakovi triedny učiteľ pokarhanie.
d) Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole podľa odseku b)
opakovane, alebo viac ako štyri vyučovacie hodiny oznámi túto
skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonnému
zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.

e) Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka, ktorá preukázateľne nebola
spôsobená zákonným zástupcom žiaka, na viac ako štyroch vyučovacích
hodinách v zmysle ustanovenia § 22 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.224/2011
Z..z. udelí žiakovi riaditeľ školy pokarhanie.
f) Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka, ktorá preukázateľne
nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka trvajúca viac ako dva
vyučovacie dni, zníži sa žiakovi známka zo správania.
g) Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15
vyučovacích hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy v zmysle ustanovenia §
5 ods.11 zákona č. 596/2003. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušnému
orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý
pobyt.
h) Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej
dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa ba povinnú školskú dochádzku
alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín
v mesiaci.
i) Oznámenie riaditeľa podľa ods. g) obsahuje príslušné doklady, ktoré
preukazujú všetky konania, ktoré vykonal voči žiakovi a jeho zákonnému
zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.
1.2.21

Ak žiak na konci prvého alebo druhého polroka zo závažných objektívnych
príčin vymešká 33 a viac percent z celkového počtu vyučovacích hodín
a nemá dostatočné množstvo podkladov na hodnotenie, bude podľa zváženia
vyučujúceho spravidla klasifikovaný až v náhradnom termíne, ktorý určí
riaditeľ školy (formou komisionálnej skúšky) v zmysle Metodických pokynov
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl z roku 2009.

1.2.22

Cez prestávky a vyučovanie nesmie žiak bez vážnej príčiny opúšťať budovu
školy (ani do obchodu!). Odísť zo školy môže len po predchádzajúcom
súhlase triedneho učiteľa, prípadne iného učiteľa.

1.2.23

Týždenníci dbajú o poriadok v triede, zabezpečujú pomôcky na vyučovanie,
vetrajú triedu, zotierajú tabuľu a hlásia neprítomných žiakov i poruchy
v triede. Do piatich minút po zvonení oznámia neprítomnosť vyučujúceho na
hodine riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa školy.

1.2.24

Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci nechávajú svoje miesto
v poriadku a v čistote, žiaci 5. až 9. ročníka zdvihnú stoličky a spolu
s učiteľom odchádzajú z triedy na obed do školskej jedálne (1. – 6. ročník),
kde dbajú na kultúru stolovania a tí, ktorí sa nestravujú, odchádzajú domov.

1.2.25

V čase po vyučovaní sa žiaci bezdôvodne nezdržujú v budove školy. V škole
môžu zostať len v prítomnosti triedneho učiteľa alebo vedúceho záujmového
útvaru, prípadne sa zdržiavajú vo vyhradenej miestnosti, kde je zabezpečená
služba dospelej osoby. Cestou zo školy žiaci dodržiavajú pravidlá cestnej
premávky.

1.3 Správanie žiakov a starostlivosť o zdravie
1.3.1

Úctu učiteľom, pracovníkom školy i cudzím osobám v škole i na verejnosti
vyjadrí žiak katolíckym pozdravom Pochválený buď Ježiš Kristus, príp.
Dobrý deň.

1.3.2

Ku svojim spolužiakom sa správa priateľsky, prechováva úctu k svojim
predstaveným a starším osobám. Je zdvorilý a skromný, vystupuje slušne,
nevyjadruje sa hrubo.

1.3.3

Žiak dbá o svoje zdravie, hygienu vlastnej osoby i spoločného prostredia.
Dodržiava hygienické zásady a bezpečnostné predpisy. So všetkými
predpismi je žiak oboznámený triednym učiteľom na začiatku školského roka
a na začiatku druhého polroka.

1.3.4

Žiakom nie je dovolené v objekte školy zasahovať do elektrického,
vodovodného a rozhlasového vedenia, manipulovať s didaktickou technikou
a inými prístrojmi (hasiacimi) a zariadeniami.

1.3.5

Počas prestávok sa žiaci nevykláňajú z okien, nevystupujú a nesedia na
parapetných doskách. Otvárajú len spodné vetracie okná, nemanipulujú so
závesmi a žalúziami a bezdôvodne sa nezdržiavajú na WC.

1.3.6

Žiak do školy nesmie nosiť drahé šperky, rádiá, wolkmeny, prehrávače a iné
drahocenné veci, väčšiu sumu peňazí, ani žiadne hračky, ktorými by sa
zbytočne rozptyľoval. Ak má pri sebe z nutných dôvodov viac peňazí,
odovzdá ich pred vyučovaním triednemu učiteľovi, prípadne na sekretariát
školy. Žiak nosí do školy len tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na
vyučovanie. Nemôže nosiť také veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie
a bezpečnosť iných – napr. zápalky, zapaľovače, horľavé látky, chemikálie,
zbrane, či literatúru, časopisy, obrázky, rôzne hry a karty, ktoré by mohli
ohrozovať jeho mravnosť a mravnosť spolužiakov.

1.3.7

Žiak počas vyučovania nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba
v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa
alebo riaditeľa a jeho zástupcu. Za prípadnú stratu a poškodenie zakázaných
predmetov škola nezodpovedá.

1.3.8

Žiakovi sa v škole i mimo nej nedovoľuje fajčiť, používať alkoholické nápoje,
prechovávať a užívať drogy a iné omamné látky. Zodpovednosť za
nedodržiavanie tohto zákazu ponesú aj tí, ktorí vedome neupozornia
triedneho učiteľa, prípadne iného učiteľa na jeho nedodržiavanie zo strany
iných žiakov.

1.3.9

Na školských výletoch, exkurziách a iných podujatiach sa žiaci riadia
pokynmi učiteľov a dodržiavajú tento školský poriadok. Pri presune mimo
školy celá skupina žiakov odchádza i prichádza spolu s učiteľom. Na týchto
podujatiach je žiak povinný:

•
•
•

dostaviť sa včas na miesto určenia,
bez vedomia učiteľa neopúšťať skupinu,
dodržiavať bezpečnostné predpisy.

1.3.10

Žiak našej školy je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania,
počas voľných dní i počas prázdnin. Je samozrejmosťou, že žiaci našej
katolíckej školy nevzbudzujú pohoršenie na verejnosti. V dopravných
prostriedkoch sa správajú disciplinovane, nerušia hlasným hovorom a
pokrikovaním. Bez upozornenia uvoľnia miesto straším, postihnutým
a matkám s deťmi.

1.3.11

Návšteva podnikov verejného stravovania bez sprievodu zástupcu žiaka
alebo ním poverenej osoby sa žiakom povoľuje len v dennom čase, ak sa
potrebujú najesť alebo vypiť nealkoholický nápoj. Žiaci sa môžu zúčastniť na
filmových, divadelných predstaveniach a iných kultúrnych alebo zábavných
programoch, ak sú prístupné školskej mládeži.

1.4 Záver
1.4.1

Tento vnútorný školský poriadok pre žiakov CZŠ sv. Petra a Pavla je
záväzný pre každého žiaka a porušenie ktoréhokoľvek bodu bude riešené
triednym učiteľom, riaditeľom školy, resp. pedagogickou radou, samozrejme
vždy je vopred konzultovaný za účasti zákonných zástupcov žiaka.

1.4.2

Za porušenie školského poriadku môže byť žiakovi znížená známka zo
správania, tomu však spravidla predchádzajú výchovné opatrenia, ktoré sa
ukladajú za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku.
Výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá podľa
závažnosti previnenia:
• napomenutie od triedneho učiteľa,
• pokarhanie od triedneho učiteľa,
• pokarhanie od riaditeľa školy.
Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto
požiadaviek :
Stupeň 1 (veľmi dobré) – Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok
a ustanovenia vnútorného poriadku školy. Ojedinele sa dopúšťa menej
závažných previnení.
Stupeň 2 (uspokojivé) – Žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane
menej previnil, neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Je
prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.
Stupeň 3 (menej uspokojivé) – Správanie žiaka v škole i mimo nej je
v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku
školy. Aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších
previnení.
Stupeň 4 (neuspokojivé) – Žiak sústavne porušuje pravidlá správania
a vnútorný poriadok školy. Zámerne narúša korektné vzťahy medzi
spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov.

Ak ide o zvlášť hrubé porušenie školského poriadku v škole alebo na
verejnosti, môže byť žiakovi znížená známka zo správania (o jeden, dva,
prípadne tri stupne) aj bez predchádzajúceho udeleného výchovného
opatrenia. Za jeden priestupok môže byť žiakovi udelené len jedno výchovné
opatrenie, avšak za ten istý priestupok môž byť žiakovi udelené výchovné
opatrenie a na konci 1. alebo 2. polroka mu môže byť znížená aj známa zo
správania. Každý priestupok žiaka musí byť dôkladne a včas vyšetrený
(triednym učiteľom, iným učiteľom, výchovným poradcom, zástupcom
riaditeľa školy, či riaditeľom školy podľa jeho závažnosti), prekonzultovaný
rodičom žiaka alebo jeho zákonným zástupcom, z čoho sa vyhotoví písomný
záznam.
1.4.3

Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za
dlhodobú úspešnú prácu a reprezentáciu školy a za korektné vzťahy medzi
spolužiakmi môže byť žiakovi udelená pochvala od riaditeľa školy. Tieto
výchovné opatrenia sú podrobnejšie rozpracované v Metodických pokynoch
na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov ZŠ č. 7/2009-R
z 28. apríla 2009.

1.4.4

V zmysle Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie
žiakov základnej školy Čl. 1 bod 8 a Čl. 2 bod 7 c) podkladom pre celkové
hodnotenie vyučovacieho predmetu je aj plnenie si základných povinností
žiakov, ako sú predovšetkým domáce úlohy a základné učebné
pomôcky, bez ktorých žiak nemôže plnohodnotne pracovať na vyučovacej
hodine. Ak neplnenie týchto povinností u žiaka presiahne 33% z celkového
počtu vyučovacích hodín daného predmetu v jednom klasifikačnom
období, môže vyučujúci zhoršiť výslednú známku o jeden stupeň.
Neplnenie si základných povinností žiakov, ako sú predovšetkým
domáce úlohy a základné učebné pomôcky, bez ktorých žiak nemôže
plnohodnotne pracovať na vyučovacej hodine, každý vyučujúci zaznačí do
klasifikačného záznamu a žiackej knihy. Túto evidenciu sleduje triedny učiteľ
a pri danom počte zápisov navrhne žiakovi jedno z výchovných opatrení na
posilnenie disciplíny:

•
•
•

napomenutie od triedneho učiteľa – pri celkovom počte zápisov 10
pokarhanie od triedneho učiteľa – pri celkovom počte zápisov 20
pokarhanie od riaditeľa školy – pri celkovom počte zápise 30
Ak celkový počet týchto zápisov prekročí číslo 40, môže byť žiakovi znížená
známka zo správania o jeden stupeň (stupeň 2 – uspokojivé).

1.4.5

Výchovné opatrenie a následné zníženie známky zo správania môže byť
udelené žiakovi za nedodržiavanie vyššie menovaných pravidiel slušného
správania, podobne aj za tieto nasledujúce priestupky:
• opakované podvody, falšovanie, šikanovanie, krádeže,
• vandalizmus, násilie páchané na ľuďoch a zvieratách,
• ak sa žiak hrubo a neslušne vyjadrí na adresu zamestnanca školy,
spolužiaka alebo iného človeka,
• opakované neskoré príchody do školy,
• ak sa žiak opakovane neprezúva,
• ak zabúdanie učebných pomôcok presiahne u žiaka 33%.

1.4.6

Ak má rodič alebo zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie
v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže do 3 dní
odo dňa, keď bolo vydané vysvedčenie, požiadať o komisionálne
preskúšanie. Ak príslušný predmet vyučuje sám riaditeľ školy, môže zákonný
zástupca požiadať o komisionálne preskúšanie nadriadený kontrolný štátny
orgán (Štátnu školskú inšpekciu). Riaditeľ školy, prípadne nadriadený
kontrolný štátny orgán posúdia oprávnenosť žiadosti a oznámia zástupcovi
žiaka, či bude žiak preskúšaný. Preskúšanie sa uskutoční bezodkladne,
najneskôr do desiatich dní od vydania rozhodnutia.

1.4.7

Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie
správania na konci prvého a druhého polroka, môže do 3 dní odo dňa, keď
bolo žiakovi vydané vysvedčenie, žiadať nadriadený kontrolný školský orgán
(Štátnu školskú inšpekciu) o prešetrenie správnosti postupu klasifikácie
v správaní.

1.4.8

Tento školský poriadok dôsledne dodržiava Chartu dieťaťa a Chartu ľudských
práv, nielen vo vzťahu k žiakom, učiteľom, ale i zamestnancom školy a bol
schválený pedagogickou radou školy.

1.4.9

S týmto školským poriadkom sú žiaci oboznámení triednym učiteľom na
začiatku prvého a druhého polroka (triedny učiteľ vyhotoví záznam
o poučení, ktorý dá žiakom podpísať), zákonní zástupcovia sú s ním
oboznámení na prvom zasadnutí rodičovského spoločenstva. Školský
poriadok je verejne prístupný a je aj zverejnený na webovej stránke školy:
www.czsstropkov.eu.

Stropkov 31. 08. 2011

Mgr. Mária Karašinská
riaditeľka školy

Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov
Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

Vnútorný školský poriadok pre rodičov
(zákonných zástupcov)

2.1 Práva rodičov (zákonných zástupcov)
2.1.1 Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské
zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce
schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho
vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na
slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s
možnosťami výchovnovzdelávacej sústavy.
2.1.2 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo
• 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 tohto zákona,
• oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy alebo školského
zariadenia a školským poriadkom,
• byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
• na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho
dieťaťa,
• zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
• vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy alebo školského
zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy – Rodičovského
spoločenstva a Rady školy,
• byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po
predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

2.2 Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)
2.2.1 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný
• vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a
na plnenie školských povinností,
• dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa
určené školským poriadkom,
• dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby,
• informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti
jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
• nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
2.2.2 Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do
školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto
zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi
v súlade so školským poriadkom.

2.2.3 Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo
v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je
povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu (do
24 hodín) príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti
dieťaťa alebo 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 dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
2.2.4 Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo
zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch
škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo
iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť
dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca
zariadenia potvrdenie od lekára.

Stropkov 31. 08. 2011

Mgr. Mária Karašinská
riaditeľka školy

