Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Dodatok č. 1
k školskému poriadku
II. Práva a povinnosti žiakov
K povinnosti žiakov patrí:
d) prichádzať do školy upravený, v primerane slušnom oblečení, bez výstredností (nie je
vhodné líčenie, nápadná úprava vlasov, lakovanie nechtov, piercing a tetovanie),
Žiakovi je zakázané:
c) počas vyučovania používať mobilný telefón, smartfón, iphone, mp3, slúchadlá a podobné
zariadenia, (ak žiak na vlastné riziko dané zariadenia má, musia byť počas vyučovacích
hodín vypnuté),
h) 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,
Zmena a doplnenie textu:

II. Práva a povinnosti žiakov
K povinnosti žiakov patrí:
d) prichádzať do školy upravený, v primerane slušnom oblečení, bez výstredností; nie je
vhodné líčenie, nápadná úprava vlasov, lakovanie nechtov, piercing a tetovanie, vyzývavé
oblečenie – veľký výstrih, odhalené brucho, výrazne krátke sukne a šortky odhaľujúce
dolnú časť sedacích svalov, oblečenie s vulgárnymi nápismi a obrázkami,
Žiakovi je zakázané:
c) počas vyučovania používať mobilný telefón, smartfón, iphone, mp3, slúchadlá a podobné
zariadenia, ak žiak na vlastné riziko dané zariadenia má, musia byť počas vyučovacích
hodín vypnuté; v prípade, že žiak, napriek upozorneniu vyučujúceho opakovane používa
uvedené zariadenie/zariadenia, závažne porušuje školský poriadok, vyučujúci mu
zariadenie zoberie, uloží v školskom trezore a upovedomí zákonného zástupcu, ktorému
zariadenie vydá. Žiakovi je navrhnuté opatrenie vo výchove podľa bodu V. Výchovné
opatrenia – Pokarhanie od riaditeľa školy,
h) 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;
v prípade zistenia požitia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, oznámi
riaditeľka, príp. zástupkyňa školy túto skutočnosť zriaďovateľovi.

III. Správanie sa žiakov
A/ V budove školy
Žiak:
3. Topánky má uložené vo vrecúšku v šatni alebo v skrinke v šatni na určenom mieste.
Neprezutí žiaci sa budú evidovať a postihovať. Vrchný odev visí na vešiaku pred triedou
na I. stupni a na II. stupni v skrinkách (nie prevesené na stoličke).

Zmena a doplnenie textu:

III. Správanie sa žiakov
A/ V budove školy
Žiak:
3.

Topánky má uložené vo vrecúšku v skrinke v šatni na určenom mieste. Neprezutí žiaci sa
budú evidovať a postihovať. Vrchný odev visí na vešiaku pred triedou na I. stupni a na
II. stupni v skrinkách v šatni; ak žiakovi nie je pridelená skrinka, do ktorej je možné
zavesiť a uložiť vrchný odev, v tomto prípade ho počas vyučovania zavesí na vešiak
v triede, vrchný odev, ako napr. bunda, kabát, vetrovka nie sú prevesené na stoličke.

7. Má v šatni pridelenú skrinku s kľúčom na topánky, príp. na vrchný odev, o ktorú sa počas
roka stará a čistí si ju. Triedny učiteľ raz za štvrťrok (pred prázdninami, príp. po nich)
skontroluje spolu so žiakom poriadok v skrinke. Žiak platí poplatok 1,00 € na jeden
školský rok (spolu 4,00 € na I.st. a 5,00 € na II.st.). Tento poplatok slúži na údržbu skriniek
a zámkov. Žiak má bezplatnú výmenu zámku raz v školskom roku, ak stratí kľúč
opakovane, musí si za kľúč a výmenu zámky zaplatiť. Za evidenciu skriniek je
zodpovedný triedny učiteľ.

V. Výchovné opatrenia
3. Ochranné opatrenie:
Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov,
vyučujúcich, alebo narúša výchovu a vzdelávanie tak, že znemožňuje pokračovanie vo
vyučovaní, riaditeľka školy môže umiestniť žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti
pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu,
zdravotnú pomoc, alebo Policajný zbor. Toto opatrenie slúži na upokojenie žiaka a bude o
ňom vyhotovený písomný záznam.
Zmena a doplnenie textu:

V. Opatrenia vo výchove
3. Ochranné opatrenie:
Podľa §58 Školského zákona, ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje
bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, vyučujúcich, alebo narúša výchovu a vzdelávanie tak,
že znemožňuje pokračovanie vo vyučovaní, riaditeľka školy môže umiestniť žiaka do

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy
bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, alebo Policajný zbor. Toto
opatrenie slúži na upokojenie žiaka a bude o ňom vyhotovený písomný záznam.

VIII. Neprítomnosť žiaka v škole
•

Rodič je povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi (škole) dôvod neprítomnosti
svojho dieťaťa v škole. Ak neprítomnosť žiaka netrvá dlhšie než 3 dni, ospravedlňuje ho
zákonný zástupca. V prípade podozrenia zo záškoláctva, si môže triedny učiteľ vyžiadať
lekárske potvrdenie alebo iný doklad o neprítomnosti žiaka v škole.

•

Na viac ako 3 dni uvoľňuje žiaka z vyučovania iba riaditeľka školy na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu.

Zmena a doplnenie textu:

VIII. Neprítomnosť žiaka v škole
•

Rodič je povinný bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi (škole) dôvod neprítomnosti
svojho dieťaťa v škole. Ak neprítomnosť žiaka netrvá dlhšie než 3 dni ospravedlňuje ho
zákonný zástupca. Zákonný zástupca má právo takto ospravedlniť žiaka max. na 6 dní
v danom hodnotiacom období (1 polrok).V prípade podozrenia zo záškoláctva, je zákonný
zástupca žiaka predvolaný na výchovnú komisiu, kde zákonný zástupca svojim podpisom
potvrdí, že bol poučený, že je povinný predkladať triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie
na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v škole.

•

Na viac ako 3 dni uvoľňuje žiaka z vyučovania iba riaditeľka školy na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu, a to len v mimoriadnych prípadoch (účasť žiaka na
organizovanej športovej príprave, na súťažiach, prípadne v štátnej reprezentácii).
Dovolenka (pokiaľ nie je zo zdravotných a iných závažných dôvodov odporúčaná
lekárom) nie je dôvodom na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka, ktorý si plní povinnú
školskú dochádzku na vyučovaní.

V Banskej Bystrici 04.09.2017

.............................................
Mgr. Marta Melicherová
riaditeľka školy

