VNÚTORNÝ PORIADOK
ŠKOLY
Milá žiačka, milý žiak, vitaj v Základnej škole Pusté Úľany!
Naša škola má dlhoročnú tradíciu a sme radi, že patríš k nám. Veríme, že si čo najskôr
osvojíš pravidlá poriadku tejto inštitúcie - ako sa správať v triede, v odborných učebniach,
v telocvični, v klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, v areáli školy,
pri školských podujatiach a na verejnosti. Prajeme si, aby tvoje vystupovanie a činy v škole i
mimo nej zodpovedali pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby chránili zdravie
tvoje i tvojich spolužiakov, aby sa riadili takými zásadami, ktoré tebe i tvojim spolužiakom
umožnia nerušene sa vzdelávať, užitočne a zároveň príjemne prežiť niekoľko rokov na našej
škole.
Vnútorný poriadok, s ktorého pravidlami sa o chvíľu oboznámiš, dopĺňajú:
- bezpečnostné opatrenia v odborných učebniach: výpočtovej techniky, fyziky, chémie,
jazykov, hudobnej výchovy a v učebni pracovného vyučovania,
- osobitný súhrn opatrení na hodinách telesnej výchovy v telocvični a na školskom ihrisku.
- vnútorná smernica o šikanovaní.
Riaď sa aj ty múdrosťou, ktorú pred takmer 300 rokmi vyslovil filozof a spisovateľ JeanJacques Rousseau:

„Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“
Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

Čl. 1
Čl. 2
Čl. 3
Čl. 4
Čl. 5
Čl. 6
Čl. 7
Čl. 8
Čl. 9

Príchod žiakov do školy
Správanie sa žiakov na vyučovaní
Správanie sa cez prestávky
Správanie sa v školskej jedálni
Odchod žiakov zo školy
Dochádzka žiakov do školy
Starostlivosť o zovňajšok
Zdravotná starostlivosť
Starostlivosť o školské zariadenie, šk. potreby, prostredie
učební, chodieb a šk. ihriska
Čl. 10 Povinnosti týždenníkov
Čl. 11 Triedna samospráva
Čl. 12 Dochádzka žiakov do klubu detí
Čl. 13 Správanie sa žiakov mimo školy
Čl. 14 Prinesenie a používanie vecí nad rámec vyučovania a poistenia
Čl. 15 Obťažovanie a diskriminácia
Čl. 16 Žiakom nie povolené
Čl. 17 Vzťahy medzi žiakmi
Čl. 18 Práva žiakov
Čl. 19 Pochvaly a iné ocenenia
Čl. 20 Výchovné opatrenia
Čl. 21 Trestnoprávna zodpovednosť mládeže
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Čl.1 Príchod žiakov do školy
1. Do školskej budovy vchádzaš hlavným alebo bočným vchodom.
2. Do školy prichádzaš o 7.50 hod., aby si pred začiatkom vyučovacej hodiny bol na svojom
mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Žiaci, ktorí prídu skôr, ako je stanovená
doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy. Dochádzajúcim žiakom z iných miest sa
budova školy otvára podľa príchodu autobusov a zdržiavajú sa vo vstupnej chodbe.
3. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prídeš 5 min. pred začiatkom vyučovania /činnosti/, vyčkáš príchod vyučujúceho, ktorý ťa odvedie do príslušnej učebne.
4. Pred vstupom do budovy si očisti obuv, prezuj sa do zdravotne vhodných prezúvok a ulož
si topánky do pridelenej skrinky. Kľúčik od skrinky si nezabúdaj, pretože je nepríjemné
stále niekoho z dospelých obťažovať so zapožičaním náhradného.
5. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. Keď prídeš po tomto termíne, dostaneš zápis o oneskorenom príchode. 3 neskoré príchody sa počítajú ako 1 neospravedlnená hodina. To isté
platí, keď sa oneskoríš z prestávky.
6. Neprichádzaj skôr, ako je stanovený začiatok vyučovania, nesmieš sa zdržiavať v budove
školy bez dozoru pedagogického pracovníka.
7. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v budove školy používať topánky s kolieskom,
skejtbordy, kolieskové korčule, bicykle a akékoľvek dopravné prostriedky.
8. Po vstupe do budovy a prezutí si daj z hlavy pokrývku – čiapku, šiltovku, kapucňu.

Čl.2 Správanie žiakov na vyučovaní
1. Pred zazvonením sedíš na svojom mieste a v tichosti očakávaš učiteľa. V prípade, že sa
učiteľ v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovaciu hodinu, poverení žiaci, zvyčajne
predseda triedy, oznámi túto skutočnosť v zborovni alebo vedeniu školy.
2. Ak si sa nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, predlož učiteľovi písomné
potvrdenie od rodiča alebo sa hodnoverne vyučujúcemu ospravedlň na jej začiatku.
3. Na vyučovanie a všetky školské podujatia prichádzaš včas, riadne pripravený, so všetkými
učebnými pomôckami /vrátane úboru na telesnú výchovu, pracovné vyučovanie – podľa
požiadaviek učiteľa/, ktoré podľa rozvrhu potrebuješ na vyučovanie. Veci potrebné na
hodinu si priprav cez prestávku. Ostatné veci maj v aktovke, ktorá je zavesená alebo
uložená vedľa lavice.
4. Nenarušuj a nezdržuj vyučovací proces pútaním pozornosti a vyrušovaním.
5. Rešpektuj učiteľa a zásady slušnosti.
6. Učiteľ má právo kedykoľvek si vziať slovo. Môže prerušiť tvoju reč, kedy on uzná za
vhodné v rámci pedagogického rozhovoru – on učí teba.
7. Učiteľ môže hovoriť s kým chce. Sám si vyberá partnera - konkrétneho žiaka, skupinu
žiakov alebo triedu ako celok.
8. Dĺžku vyučovacej hodiny môže učiteľ predĺžiť, ak počas vyučovacej hodiny musel
riešiť výchovné problémy s tebou alebo s tvojimi spolužiakmi. Môže ti nariadiť
účasť na popoludňajšom náhradnom vyučovaní - aj celej skupine či triede, kde je
tvoja účasť evidovaná.
9. Na hodine môžeš hovoriť, keď dostaneš slovo. Slovo ti udeľuje učiteľ. Nesmieš hovoriť
bez dovolenia ani vtedy, keď nehovorí nikto.
10. Hovoríš iba s tým, s kým ti je určené. Hovoríš s tým, kto ti položil otázku alebo dal iný
pokyn k odpovedi. Býva to spravidla učiteľ.
11. Hovoríš iba o téme, o ktorej je reč, je zakázané klásť vyučujúcemu sabotujúce otázky.
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12. Ak si opakovane alebo zámerne neprinesieš pomôcky alebo žiacku knižku na
vyučovanie, odmietaš alebo ignoruješ pokyny učiteľa tak, že je narušený vyučovací proces
a učiteľ pre tvoje správanie neplní verejný záujem - ohrozenie práva na vzdelanie tvojich
spolužiakov - rieši situáciu s vedením školy podľa Školského zákona. /viď. čl. 20
Výchovné opatrenia/.
13. Za dokázateľné plagiátorstvo pri písaní slohov, referátov či tvorbe projektov, hanobenie
autorských práv kopírovaním, rozmnožovaním a nebodaj obohacovaním sa na pôde školy,
budú okrem školského poriadku a rozhodnutia vyučujúceho príslušného predmetu proti
tebe vyvodené trestnoprávne náležitosti podľa Občianskeho zákonníka a Zákonu o rodine.
14. Pri opakovanom vyrušovaní a podvádzaní pri písaní testu ti učiteľ test alebo možnosť
odpovede odoberie, pričom v ten deň strácaš možnosť test opakovať. Ak učiteľ uzná za
vhodné, preskúša ťa v inom termíne určenou formou.
15. Ak sa nemôžeš zúčastniť riadneho školského alebo mimovyučovacieho procesu, dopredu
ťa písomne ospravedlní rodič alebo zákonný zástupca.
16. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa začína vzájomným pozdravom žiakov a vyučujúceho. Na hodinách telesnej výchovy učitelia postupujú podľa poradového poriadku a
používajú športový pozdrav.
17. Do školy príď pripravený, na hodinách pracuj sústredene, buď aktívny a zapájaj sa do
vyučovacieho procesu.
18. Pravidlá vzájomného nažívania počas vyučovacej hodiny medzi učiteľom a žiakom si
prediskutujú a dohodnú učiteľ a žiaci triedy.
19. Na vyučovaní seď na určenom mieste podľa zasadacieho poriadku, ktorý nesmieš
svojvoľne meniť. Prvým kritériom na výber a rozsadenie je telesná výška, stav zraku,
sluchu, ľavorukosť a iné zdravotné indikácie.
20. Na hodine seď slušne, pozorne sleduj učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomite a
aktívne pracuj, nenašepkávaj.
21. Ak chceš odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, prihlás sa.
22. Opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto môžeš len so súhlasom vyučujúceho.
23. Udržiavaj svoje miesto v čistote a poriadku, počas hodiny nemaj na lavici vyložené
jedlo alebo pitie. Spomínané veci máš zákaz vykladať v špecializovaných učebniach,
pokiaľ ti to nedovolí učiteľ.
24. Manipulovať s oblokmi, závesmi, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a
audiovizuálnymi prístrojmi, elektronikou môžeš len so súhlasom učiteľa. Pri poškodení
škodu nahradí tvoj rodič, resp. zákonný zástupca.
25. Nevykláňaj sa z obloka a nevyhadzuj von papiere a iné predmety.
26. Na každej vyučovacej hodine maj pripravenú na lavici aj žiacku knižku. Jej zabúdanie sa
eviduje.
27. Oslovenie a pozdravy :
a) pozdrav všetkých zamestnancov školy
b) všetkých pracovníkov školy oslovuj pán ... – pani ....
28. Ak je vyučovanie v odborných učebniach, telocvični, pripravíš si potrebné pomôcky, úbor
a čakáš na začiatku hodiny na vyučujúceho daného predmetu na dohodnutom mieste.
29. Pomôcť učiteľovi s učebnými pomôckami chodia na začiatku hodiny, prípadne počas
prestávky iba určení žiaci.
30. Previerky, diktáty a písomné práce píš neprepisovacím – modrým guľôčkovým perom.

Čl. 3 Správanie sa cez prestávky
1. Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a pomaly/ nebežíš,
nenaháňaš sa/. Dávaj pozor najmä pri zahýbaní za roh na spojovacej chodbe.
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2. Počas malých prestávok zostávaš v triede, dvere triedy sú dokorán otvorené pre lepšiu
možnosť kontroly situácie v triede a pripravuješ sa na ďalšiu vyuč. hodinu, použiješ WC a
vykonáš osobnú hygienu podľa potreby, nezdržuješ sa na chodbách ani v iných priestoroch
školy /cudzia trieda/. Počas veľkých prestávok po 2. a 5. hodine opúšťaš triedu,
prechádzaš sa na hlavnej chodbe, môžeš si ísť nakúpiť do stojanu s mliečnymi výrobkami
v A pavilóne, v teplom počasí tráviš prestávku v priestore mimo budovy školy a vyučujúci
je povinný triedu zamknúť. V prípade, ak majú žiaci 2.stupňa triedu v A pavilóne,
odchádzajú počas veľkých prestávok do priestoru pavilónu B. Počas veľkej prestávky žiaci
I.stupňa desiatujú 5 minút s učiteľom v triede.
3. Náplň prestávok si zvolíš tak, aby si neobťažoval a neohrozoval druhých. Počas veľkých
prestávok neposedávaj na radiátore alebo lavičke na chodbách.
4. Papiere a odpadky odhadzuj do košov! Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových
mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy a svojim spolužiakom, aby sme udržali areál školy čistý a upravený. Ak ťa
zamestnanec školy požiada o odstránenie odpadkov, splň to bez odvrávania.
5. Pohybovať sa počas prestávok na nedovolených miestach (strecha, mimo vyhradeného areálu) je prísne zakázané!
6. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok
v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli
porušiť.
7. Cez veľkú prestávku nevyrušuj vyučujúcich v zborovni a s požiadavkami sa obracaj na
pedagógov, ktorí majú dozor.
8. Na konci veľkých prestávok disciplinovane podľa pokynov dozorkonajúceho učiteľa odíď
do triedy.
9. Všetky písomnosti a potvrdenia si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa alebo u p.
Slobodovej na sekretariáte školy.
10. K stojanu s mliečnymi výrobkami choď len vtedy, keď si chceš niečo kúpiť. Zvládneš to
aj sám, nepotrebuješ sprievod kamarátov.

Čl.4 Správanie žiakov v školskej jedálni
1. Žiakom sa zakazuje do školskej jedálne prechádzať cez zatrávnenú plochu medzi
budovou jedálne a telocvične.
2. Do školskej jedálne môžu vstupovať len žiaci, ktorí sa stravujú a len v čase vydávania
obedov.
3. Pri okienku pre vydávanie obedov čaká na výdaj obeda maximálne 7 žiakov.
4. Žiak na obed môže ísť len cez obedňajšiu prestávku. Ak máš 6 vyučovacích hodín, choď
na obed až na konci vyučovania.
5. Ak máš poobedňajšie vyučovanie, pri presune do jedálne sa prezuj. Tašku si môžeš
nechať vo svojej skrinke, pretože pri jedálni je len obmedzené miesto na odkladanie. Ak
sa ti vyučovanie skončilo, všetky veci si zober do jedálne so sebou, pri odchode sa odhlás
a potom sa už do budovy školy nevracaj.
6. Žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí, idú na obed s pani vychovávateľkou a ostatní
žiaci samostatne podľa rozvrhu.
7. Obedy sa vydávajú od 12,00 hod do 14,00 hod.
8. Žiak je povinný pri obede sa slušne správať, slušne stolovať a rešpektovať dozor
konajúceho zamestnanca školy. Pamätaj, že každý má právo sa v pokoji najesť, tak mu
svojím nevhodným správaním toto právo neupieraj.
9. Dozor pri obede konajú pedagógovia podľa rozpisu.
Vnútorný poriadok školy
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Čl.5 Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si ulož svoje veci do aktovky, očisti si svoje
pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a pod vedením učiteľa odíď do
šatne.
2. Skontrolovať triedu (čistotu, zatvorené okná, zhasnuté svetlá, tabuľu) pomôžu učiteľovi po
poslednej vyučovacej hodine aj poverení žiaci.
3. Ak zistíš nejakú stratu poistených vecí, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke.
Nájdené veci iných žiakov či zamestnancov školy odnes do zborovne, kancelárie školy,
prípadne riaditeľne.
4. V blízkom okolí školy využívaj chodníky, nie trávnik, cez hlavnú cestu použi priechod
pre chodcov.
5. Po skončení školy už za teba učitelia nezodpovedajú, ale to neznamená, že nebudeš
rešpektovať ich pokyny alebo iných dospelých, ak sa chováš nevhodne, nedisciplinovane
alebo ohrozuješ seba, či iných .
6. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené.

Čl.6 Dochádzka žiakov do školy
1. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.
2. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka
povinná.
3. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho zákonný
zástupca o uvoľnenie z vyučovania písomnou formou. Ak ide o uvoľnenie z 1
vyučovacieho dňa, môže rodič takéto právo využiť najviac 3 dni v jednom polroku. Na
základe písomného požiadania rodiča z 1 vyučovacej hodiny potom následne dáva
dovolenie príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo celý deň až 2 dni triedny učiteľ, na
viac dní dáva súhlas riaditeľ školy.
4. Forma ospravedlňovania: písomná do ŽK, žiadosť - tlačivo, mail, SMS a vo výnimočných
prípadoch telefón.
5. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca
zariadenia potvrdenie od lekára zápisom v žiackej knižke alebo na špeciálnom tlačive do 3
dní po nástupe do školy.
6. 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.
7. Ak má žiak nedoliečené zranenie alebo úraz, zostáva v domácom ošetrení až do úplného
vyliečenia. V prípade, že sa rodič rozhodne, aby žiak aj s nedoliečeným zranením chodil
do školy, podá písomnú žiadosť, v ktorej uvedie, že preberá na seba zodpovednosť za
prípadné riziká a komplikácie, ktoré by mohli vzniknúť v škole. Ak túto žiadosť rodič
nepredloží, má škola právo dieťa vrátiť do domáceho ošetrenia.
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Čl.7 Starostlivosť o zovňajšok
1. Do školy prichádzaj čistý a upravený, primerane oblečený a ak si dievča, prosím ťa, bez
odhalených bedrových partií a hlbokého výstrihu. Taktiež šetri s makeupom, farbou na
vlasy, výstrednou dĺžkou a úpravou nechtov a používaním či nosením pirsingu. Tieto veci
by ti mal kontrolovať rodič alebo zákonný zástupca.
2. Zo zdravotných dôvodov ti neodporúčame nepriedušné prezuvky. Boli by sme taktiež radi
keby nemali čiernu podrážku, ktorá robí na podlahe šmuhy. Výstredné oblečenie, nápadná
úprava vlasov a nosenie drahých šperkov je neprípustné!
3. Do školy nos hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier) a používaj ho.
4. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť
v šatách, ktoré máš počas vyučovania. Na pracovné vyučovanie maj pracovný odev.
5. Na vyučovaní nesmieš nosiť nevhodné oblečenie a také, ktoré svojím obrázkom či nápisom
propaguje alkohol, cigarety, drogy, erotiku,...

Čl.8 Zdravotná starostlivosť
1. Žiaci chodia do školy čistí a upravení. Pri zaznamenaní pedikulózy (zavšivenia) škole
našimi pedagógmi školy a nájdení vši detskej vo vlasoch konkrétneho žiaka, bude
žiak odobratý z kolektívu a následne oznámený rodičom. Návrat do kolektívu potvrdí
lekár.
2. Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby
sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Dodržiavajú pokyny k
zachovaniu čistoty v triede a v škole. V triede majú hygienické vrecúška, dodržiavajú
zásady osobnej hygieny.
3. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu
zakázané fajčiť, užívať alkohol a omamné prostriedky (drogy). Tento zákaz platí aj na
obdobie školských výletov, exkurzií a iných mimovyučovacích aktivít.
4. Zakazuje sa nosiť do školy legálne aj nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo
užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského
poriadku!
5. Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj náznaky fyzického alebo
psychického týrania, sexuálne zneužívanie spolužiakov a spolužiačok. V
odôvodnených prípadoch budú žiaci, ktorí sa dopúšťajú týchto pokleskov, nahlásení
na príslušný odbor soc. starostlivosti a budú riešení v trestnoprávnom konaní podľa
zákona!
6. Pri prácach v dielňach, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách TSV
dodržiavajú predpisy, o ktorých ich poučia učitelia daných predmetov.
7. Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných
predpisov. Tým, že ich žiaci dodržiavajú, ochránia svoje zdravie a zdravie svojich
spolužiakov.
8. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie
spolužiakov a pedagogických zamestnancov.
9. Rodina žiaka je povinná sledovať čistotu a telesný pach dieťaťa, nakoľko takéto dieťa
znepríjemňuje prostredie svojim spolužiakom a vyučujúcim. Sleduje čistotu jeho
odevu, výmenu spodnej bielizne, uteráka, pracovného odevu a športového úboru.
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Čl.9 Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice
1. Si povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje
miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením
a znečistením. Si povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu
hodín a pokynov učiteľov.
2. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodíš školský majetok, tvoji rodičia sú povinní
škodu v plnej miere nahradiť.
3. Si povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené s výnimkou viac ako 5 rokov
používaných učebníc. Ak v priebehu školského roka poškodíš učebnicu, musíš ju
zaplatiť podľa miery opotrebenia. Ak učebnicu stratíš, musíš ju zaplatiť ako novú.
4. Ak prechádzaš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponechávaš,
odovzdáš ich v tej škole, kde končíš školský rok.

Čl.10 Povinnosti týždenníkov
1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe ". Týždenníci pred
vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Zotierajú tabuľu, pripravujú kriedy a
učebné pomôcky na vyučovanie.
2. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. Cez veľkú prestávku, keď
sa ide na dvor, otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala.
3. Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu aj odkladací priestor na kriedu vlhkou
špongiou, skontrolujú vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo, skontrolujú
zatvorenie okien.
4. Je praktické, ak sú týždenníci určovaní v páre chlapec – dievča, poprípade jednotlivci
z rôznych učebných skupín, keďže pri delení vyučovania môžu chýbať na hodine
obaja týždenníci.

Čl. 11 Triedna samospráva
Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele
s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa. Triedna žiacka samospráva je
pomocný orgán triedneho učiteľa.
.

Predseda - zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá
požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje
prácu funkcionárov triednej samosprávy.
Podpredseda - zastupuje predsedu v neprítomnosti .
Pokladník - vyberá od žiakov vstupné, predplatné za časopisy, náhradu škôd a pod.
Nástenkári – starajú sa o výzdobu triedy.
Žiaci, ktorí sa starajú o kvety v triede.
Zástupca žiackeho parlamentu - zúčastňuje sa na stretnutiach, predkladá
konštruktívne návrhy, aktívne sa podieľa na aktivitách ŽP, sprostredkúva informácie zo
stretnutí ŽP vo svojej triede.

Čl.12 Dochádzka žiakov do školského klubu detí
1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení
stanoveného poplatku.
Vnútorný poriadok školy
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2. V ŠKD sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa, bez dovolenia sa nevzďaľujú
a neodchádzajú domov.
3. Žiak odchádza z ŠKD v sprievode rodičov alebo v stanovenom a vopred dohodnutom
čase.
4. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas a v sprievode inej osoby, ako je uvedený
v zápisnom lístku, musí to oznámiť vychovávateľke písomne.
5. Na žiaka v ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy.
Ak žiak v ŠKD nerešpektuje pokyny vychovávateľa, opakovane porušuje školský
poriadok, svojím správaním ohrozuje ostatných, môže byť vylúčený z ŠKD.
6. Žiaci v ŠKD chodia na obed s p. vychovávateľkou/družinárkou alebo inou poverenou
osobou podľa príslušného rozpisu.
7. Činnosť ŠKD je od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Čl. 13 Správanie sa žiakov mimo školy
1. Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách, kurzoch sa riadiš pokynmi
vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržuješ určené termíny
miesta a času stretnutia.
2. Máš sa vždy snažiť vystupovať voči dospelým pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkom, aj voči spolužiakom slušne, a tak vzorne reprezentovať svoju rodinu,
školu a obec.
3. Správaj sa slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby
neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.

Čl. 14

Prinesenie a používanie vecí nad rámec vyučovania a poistenia

1. Do školy sa neodporúča nosiť predmety vyššej peňažnej hodnoty, ktoré v škole
nepotrebuješ. Klenoty, hodinky, mobilné telefóny, rôzne druhy elektronických zariadení a
väčšie sumy peňazí. Ak si ich prinesieš, máš ich na vlastnú zodpovednosť a za stratu,
alebo odcudzenie škola neručí.
2. Je prísny zákaz nosenia do školy pyrotechnických výbušnín, strelných zbraní, nožov
a reťazí . Prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu
školy sa považuje za hrubé porušenie nielen školského poriadku, ale aj Občianskeho
zákonníka atď. a musíme to hlásiť podľa § 58 Školského zákona. /viď. Výchovné
opatrenia/....
3. Počas vyučovania je neprípustné žuvať žuvačku.
4. Počas vyučovania nesmieš mať zapnutý mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenie.
Použiť ich môžeš iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho
učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Pri porušení tohto pravidla je
učiteľ oprávnený ti tieto zariadenia a prístroje zadržať a odovzdať ho až tvojmu
zákonnému zástupcovi.
5. Na vyučovanie nesmieš prinášať veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných
žiakov napr. časopisy, hry, ale aj videá, fotky a hry akéhokoľvek mediálneho formátu,
ktoré propagujú pornografiu. Ak nerešpektuješ toto pravidlo, bude sa tvoje správanie
posudzovať podľa čl.19 ŠP a pre marenie verejného záujmu, výchovno-vzdelávacieho
procesu, podľa zákona 245/2008.
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Čl. 15 Obťažovanie a diskriminácia
1. Obťažovanie v škole je také správanie žiaka alebo skupiny žiakov, v dôsledku ktorého
dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho,
ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia, ktorého
úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.
2. Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy,
ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti žiaka a ktoré
vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.
3. Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie žiaka
alebo žiačky na diskrimináciu tretej osoby - iného žiaka alebo skupiny žiakov.

Čl. 16 Žiakom nie je povolené
1. Znečisťovať steny (interiér aj exteriér) kreslením, sprejovaním, písaním ničiť zariadenie
učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov školy.
2. Používať vulgárne výrazy.
3. Demonštrovať prejavy intimity, sexuálneho správania sa v čase vyučovania - prestávky,
výlety, exkurzie, škola v prírode, lyžiarsky výcvik - voči spolužiakom a ani učiteľom a
taktiež je neprípustná akákoľvek forma fyzického zbližovania intímneho charakteru!
4. Konzumovať potraviny počas vyučovacích hodín. O výnimočných prípadoch rozhodne
vyučujúci.
5. Robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho (viď autorský
zákon , na to vhodnú techniku nie je povolené nosiť ).
6. Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.
7. Prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia návykových látok, byť
pod ich vplyvom (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy a
iné).

Čl. 17 Vzťahy medzi žiakmi
1. Je prísne zakázané slabších alebo mladších spolužiakov vydierať, okrádať a ubližovať im,
ničiť ich veci a nápismi a striekaním hanobiť ich meno a najbližších.
2. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky.
„Hovorme spolu, nebime sa!"
3. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
4. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne
behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu,
náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
5. V prípade úrazu či náhleho ochorenia, alebo ak si svedok niečoho neprirodzeného, ihneď
informuj vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
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Čl. 18 Práva žiakov
Deklarácia ľudských práv ti na našej škole zaručuje :
PRÁVO CHODIŤ DO ŠKOLY
Každý žiak bez rozdielu má právo na bezplatné vzdelávanie zamerané na vývoj jeho osobnosti,
rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.
SLUŠNÝM SPÔSOBOM POVEDAŤ SVOJ NÁZOR
Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo ti v tom brániť, ale aj ty
vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.
NA ZROZUMITEĽNÝ VÝKLAD UČIVA
K DANÉMU UČIVU POLOŽIŤ OTÁZKU A DOSTAŤ NA ŇU ODPOVEĎ
NA OMYL
NA OBJEKTÍVNE HODNOTENIE a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia.
NA OHĽADUPLNÉ A TAKTNÉ ZAOBCHÁDZANIE ZO STRANY UČITEĽA I SPOLUŽIAKOV
NA PRESTÁVKU ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
NEBYŤ SKÚŠANÝ HNEĎ PO CHOROBE, ak túto skutočnosť včas oznámiš vyučujúcemu.
ZÚČASTNIŤ SA ŽIACKEJ SAMOSPRÁVY
NA VÝBER BUDÚCEHO ŠTÚDIA
PRIMERANE VYUŽÍVAŤ ŠKOLSKÉ ZARIADENIE, UČEBNE, POMÔCKY, KNIŽNICU
ZAPÁJAŤ SA DO MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT, ktoré organizuje škola.
VYUŽÍVAŤ POMOC triedneho učiteľa, výchovného poradcu , koordinátora drogovej prevencie,
ostatných pedagógov i vedenie školy.
BYŤ CHRÁNENÝ pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania či odmietania.
VYKONAŤ OPRAVNÉ SKÚŠKY podľa predpisu
BYŤ KOMISIONÁLNE PRESKÚŠANÝ na základe žiadosti rodiča, ktorý má pochybnosti o
správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na
konci I. a II. polroku (do 3 dní ).

Čl. 19 Pochvaly a iné ocenenia
Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za
záslužný alebo statočný čin.
2. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.
3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy
triedny učiteľ, riaditeľ, ale aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej
osoby.
4 V osobitne odôvodnených prípadoch - najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský
život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné
ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.
5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu
žiaka.
1.

Vnútorný poriadok školy

10/16

ZŠ Pusté Úľany

Čl. 20 Výchovné opatrenia
1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno
žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo
pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa.
3. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných
žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a
vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a
vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem
špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je
okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej
miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ
školského zariadenia bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,
c) policajný zbor.
4. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného
opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.
I.






Pochvala triednym učiteľom:
za výborný prospech
za vzornú dochádzku
za úspešnú reprezentáciu školy
za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností
za zberovú činnosť

II.

Pochvala riaditeľom školy:
 za výborný prospech
 za úspešnú reprezentáciu školy
 za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin.
 verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou
 za príkladné správanie na verejnosti, za spoluprácu pri tvorbe dobrého mena
školy

III.

Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom (udeľuje sa
ústne priebežne):
 za jednorazové porušenie vnútorného poriadku
 zápisy v klasifikačnom zázname (menej ako 5), alebo ústna sťažnosť
pedagógov a ostatných pracovníkov školy prednesená na pedagogickej rade
 nevhodná úprava zovňajšku / porušenie
 neplnenie si povinností týždenníka
 nenosenie si učebných pomôcok a úboru na telesnú výchovu
 neprezúvanie sa v priestoroch školy
 vulgárne vyjadrovanie sa
 3x zabudnutý kľúč od skrinky
 nevhodné správanie sa voči spolužiakom
 iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom
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IV.

Pokarhanie triednym učiteľom (udeľuje sa písomne do žiackej knižky
a klasifikačného záznamu za štvrťrok):
 zápisy v klasifikačnom zázname (viac ako 5)
 vulgárne vyjadrovanie sa v škole
 nevhodná úprava zovňajšku / porušenie
 za opakované neskoré príchody na vyučovanie
 opakované nenosenie si úboru na telesnú výchovu (viac ako 5 x)
 za menej ako 5 neospravedlnených hodín
 5 x zabudnutá žiacka knižka
 5x zabudnutý kľúč od skrinky
 za šikanovanie – posmievanie sa žiakom, nadávky
 iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom alebo
vyučujúcim

V.

Pokarhanie riaditeľom školy :
 za 5 – 10 neospravedlnených hodín
 za podvádzanie
 za opakujúce sa neslušné správanie
 za opakujúce sa priestupky v bode IV
 za úmyselné poškodzovanie a znečistenie školského zariadenia či školských
priestorov
 za opakované znemožňovanie / narušenie/ riadneho vyučovania / za 5 zápisov
v klasifikačnom hárku /.
 8 x zabudnutá žiacka – napomienka zo správania
 10x zabudnutý kľúč od skrinky
 za 15x zabudnutý kľúč od skrinky bude tento kľúč žiakovi odobratý a skrinku

VI.

Návrh na zníženú známku zo správania druhého stupňa (uspokojivé) :
Za 11 – 20 neospravedlnených hodín /návrh na zníženú zámku zo správania/
za viacnásobné podvádzanie /viac ako v bode IV/
za opakujúce sa neslušné správanie /viac ako v bode IV./
za opakujúce sa priestupky v bode /viac ako v bode IV./
za viacnásobné úmyselné poškodzovanie školského zariadenie
za opakované znemožňovanie / narušenie/ riadneho vyučovania / za 10
zápisov v klasifikačnom hárku /.
 za viac ako 10 x zabudnutú žiacku knižku







VII.









Návrh na zníženú známka zo správania tretieho stupňa (menej
uspokojivé):
správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a
ustanoveniami vnútorného poriadku školy
za 21 - 30 neospravedlnených hodín
za znemožňovanie vyučovacieho procesu
za hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy
za krádež
za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce
zdravie žiakov a učiteľov
za fajčenie, používanie drog, alkoholických nápojov a iných druhov
toxikománie v škole a školských akciách
za viac ako 15x zabudnutú žiačku knižku
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za hrubé porušovanie zásad správania v škole, výtržníctvo, vandalizmus na
školskom majetku po upozornení

VIII. Návrh na zníženú známku zo správania štvrtého stupňa (neuspokojivé):
 žiak sústavne porušuje pravidlá a ustanovenia vnútorného poriadku školy,
zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými
previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov
 žiakovi bol orgánmi činnými v trestnom konaní dokázaný prečin alebo trestný
čin individuálne alebo v skupine
 za viac ako 30 neospravedlnených hodín
 za úmyselné ublíženie na zdraví
 za šikanovanie a vydieranie
 za vandalizmus
 za prejavy rasovej neznášanlivosti
 za ohrozovanie mravnej výchovy, sexuálne obťažovanie

Čl. 21

Trestnoprávna zodpovednosť mládeže

Vysvetlivky: Z. z. = zbierky zákonov, § = paragraf

a) § 43 zo Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.
(1) Maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť
samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho
týkajú.
V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté
dieťa právo byť vypočuté.
Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť, zodpovedajúca jeho veku
a rozumovej vyspelosti.
(2) Dieťa je p o v i n n é svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak
dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných
potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a
majetkových pomerov.
3) Dieťa je ďalej povinné:
a) s p o l u p r a c o v a ť so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu,
b) p l n i ť si svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam,
c) v y v a r o v a ť sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívania
látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie.
b) §2 zo Zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch
Pojem priestupku
(1) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti /teda
aj vyučovanie/ a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak
nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o
trestný čin.
Vnútorný poriadok školy
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§ 29 Priestupky na úseku zdravotníctva
Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytnutie zdravotníckej služby, nepodrobí sa povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,
b) nedodrží opatrenie uložené na zníženie hluku a vibrácií alebo znečistí ovzdušie škodlivinami nad ustanovenú príslušnú hranicu,
c) ohrozí alebo poruší zdravotnú nezávadnosť požívatín a pitnej vody,
d) sfalšuje alebo úmyselne zmení lekársku správu, alebo zdravotný preukaz, alebo zneužije
lekársku dokumentáciu,
e) poruší povinnosť ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom na dodržiavanie
hygienických požiadaviek na pracovné prostredie (aj v škole a v domove mládeže),
f) poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami
alebo inými látkami škodlivými zdraviu,
g) poruší zákaz alebo nesplní povinnosť ustanovenú alebo uloženú v súvislosti s pedchádzaním a výskytom prenosných chorôb,
h) sfalšuje lekársky predpis.
c) § 31 z Priestupkov na úseku školstva a výchovy mládeže
Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že
neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú
školskú dochádzku žiaka.
d) § 47 z Priestupkov proti verejnému poriadku
Priestupku sa dopustí ten, kto:
 neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
 poruší nočný pokoj,
 vzbudí verejné pohoršenie,
 znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt, zariadenie plagátovou
výzdobou, reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného
priestranstva,
 úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení,
zakryje alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,
 poruší podmienky na ochranu verejného poriadku pri konaní verejných
telovýchovných, športových alebo kultúrnych podujatí,
 poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt
alebo verejnoprospešné zariadenie,
 neoprávnene založí skládku alebo odkladá odpady, alebo odpad mimo vyhradeného
miesta.
e) § 144 z Priestupkov v škole zákona 245/2008 Z.z.
Žiak je povinný
 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania,
 dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského
zariadenia,
Vnútorný poriadok školy
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chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý
škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
bezplatne zapožičané,
pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento
zákon neustanovuje inak,
konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského
zariadenia,
rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými
mravmi.

Trestný zákon definuje trestný čin ako prečin a zločin. Na školách medzi
žiakmi dochádza najmä k trestným činom: ohovárania /§ 373/, nebezpečného vyhrážania
/§ 360/, ublíženia na zdraví /§ 155/, obmedzovania osobnej slobody /§ 183/, nátlaku,
vydierania /§ 189/, lúpeže /§ 188/, hrubého nátlaku /§ 190/, krádeže /§ 212/ alebo
poškodzovania cudzej veci /§ 245/, neoprávneného užívania cudzej veci /§ 215/.
Základným preventívnym opatrením našej školy je základný princíp:

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“
Je dôležité, aby sa s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania ako
antisociálneho
správania
jednotlivcov
i skupín
oboznamovali
všetci
žiaci,
zamestnanci a rodičovská verejnosť a sme spolupracovali.
Na zvýšenie právneho povedomia najmä samotných pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov, ako aj ostatných subjektov regionálneho školstva (riaditeľov,
zriaďovateľov, zamestnancov školských úradov a pod.), návod na riešenie vzniknutých
negatívnych prejavov správania a spôsoby, ako im predchádzať slúži Praktická príručka k
ochrane práv pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorú vydalo MŠ,
vedy, výskumu a športu v novembri 2015.
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Organizácia vyučovania
8.00 8.45 8.50 9.35 9.50 10.35 10.40 11.25 11.30 12.15 12.25 13.10 14.00 14.45 14.55 15.40 15.50 16.35 16.45 -

8.45 hod. 8.50 hod. 9.35 hod. 9.50 hod. 10.35 hod. 10.40 hod. 11.25 hod. 11.30 hod. 12.15 hod. 12.25 hod. 13.10 hod. 14.00 hod. 14.45 hod 14.55 hod. 15.40 hod.
15.50 hod. 16.35 hod.
16.45 hod.
17.30 hod.

1. vyučovacia hodina
prestávka ..........................5 min.
2. vyučovacia hodina
veľká prestávka.................15 min
3. vyučovacia hodina
prestávka ...........................5 min.
4. vyučovacia hodina
prestávka ..........................5 min
5. vyučovacia hodina
prestávka ..........................10 min.
6. vyučovacia hodina
obedňajšia prestávka .........50 min.
7. vyučovacia hodina
prestávka...........................10 min.
8. vyučovacia hodina
prestávka...........................10 min.
9.vyučovacia hodina
prestávka............................10 min
10. vyučovacia hodina

Činnosť na škole so žiakmi sa končí o 18,00 hod.

Aktualizácia
Pusté Úľany, 01.05.2016

Vnútorný poriadok školy

Mgr.Ondrej Borek
riaditeľ školy
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