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DODATOK č.1  k Školskému poriadku 

Dodatok  č.  1 k  Školskému  poriadku  bol  vypracovaný  a  prerokovaný  pedagogickou  

radou  ZŠ Veľký Ďur, Mochovská 4. Zákonní zástupcovia žiaka boli oboznámení s obsahom 

Dodatku č. 1 na   schôdzi  rodičovského  združenia.  Dodatok  č.  1 k  Školskému  poriadku  

nadobúda účinnosť dňom 1.2.2020. 

Školský poriadok platný z dňa 2.9.2019 sa týmto dodatkom dopĺňa o nasledovné body 

Bod  2.1. Príchod a odchod žiakov do školy a zo školy 

8. Pri vstupe do budovy je potrebné: očistiť si obuv, vo vestibule sa prezuť a uložiť si 

prezuvky a ďalšie osobné veci do šatníkovej skrinky 

Pri nástupe žiaka do školy mu bude pridelená šatníková skrinka s kľúčom, za ktorý sa 

bude platiť záloha vo výške 5,- €. Pri ukončení štúdia  žiaka na škole mu bude po 

odovzdaní kľúča záloha vrátená. 

9. Žiaci, ktorí prídu skôr ako je stanovený začiatok vyučovania, sa zdržiavajú len vo 

vyhradených priestoroch školy (vo vestibule a v rannej zbernej miestnosti). 

10. Po pokyne učiteľa vykonávajúceho dozor od 7:20 sa presúvajú do tried a pripravujú sa 

na vyučovanie. 

11. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci urobia poriadok v triede a so všetkými 

osobnými vecami pod vedením vyučujúceho odchádzajú do vestibulu ku skrinkám 

a stravníci následne do školskej jedálne. Žiaci sa nevracajú späť do tried. 

12. V prípade, ak majú žiaci poobedné vyučovanie, platia nasledovné pravidlá: 

a. ak sa vyučovanie uskutočňuje v priestoroch školy – žiaci na popoludňajšie 

vyučovanie čakajú v určenej zbernej triede, kde si ich vyzdvihne vyučujúci, po 

skončení vyučovania urobia poriadok v triede a pod vedením vyučujúceho 

odchádzajú do vestibulu ku skrinkám a následne opúšťajú budovu školy, 

b. ak sa vyučovanie uskutočňuje v telocvični alebo v inej inštitúcii mimo školy, 

na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu môžu žiaci končiť 

vyučovanie na príslušnom športovisku(inštitúcii). Informovaný súhlas 

zabezpečuje vyučujúci daného predmetu. 

Bod 3.3.1 Správanie sa žiakov na vyučovacích hodinách a počas prestávok 

11. Mobilný telefón a všetky druhy elektronických zariadení na reprodukciu 

multifunkčného obsahu musí mať žiak počas celého vyučovania vypnuté a odložené 

v skrinke. Nesmie s nimi robiť záznamy v školskej budove a v areáli školy. Mobilný 

telefón môže použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho alebo 

triedneho učiteľa. V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ telefón žiakovi 

zoberie, odovzdá riaditeľke školy, ktorá ho vráti rodičom. Škola nezodpovedá za 

poškodenie alebo stratu mobilného telefónu ani iného elektronického zariadenia, ktoré 

si žiak svojvoľne prinesie do školy. 
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12. Počas malých prestávok sa zdržiavajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na 

nasledujúcu hodinu. Žiakom je dovolené opustiť triedu so súhlasom vyučujúcich 

vykonávajúcich dozor. Nevyrušujú hlučným a vyzývavým správaním, nepoužívajú 

vulgárne výrazy, nebijú sa, nebehajú po triede ani po chodbe, neničia školské 

zariadenie, nekričia, nevykláňajú sa z okien, ani z nich nevyhadzujú odpadky, 

nesadajú si na parapetné dosky, nemanipulujú so žalúziami, neopúš5ajú budovu školy, 

nespúšťajú sa po zábradlí a nenakláňajú sa nad zábradlím. 

Dvere na triedach sú počas prestávok otvorené. 

13. Po druhej vyučovacej hodine v letnom období si žiaci nechávajú osobné veci v triede 

a odchádzajú na prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. 

Zdržiavajú sa len v tých častiach školského dvora, ktoré určí dozorkonajúci učiteľ. 

V prípade nepriaznivého počasia zostávajú v triedach, resp.na chodbách. 

14. Žiaci sa zbytočne nezdržujú na toaletách, nehádžu smeti a odpadky do záchodových 

mís, pisoárov a umývadiel. Zatvárajú za sebou dvere. 

Bod 3.4.1 Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky: 

d) ak vymeškal viac ako 150 vyučovacích hodín za dané obdobie. O komisionálne 

preskúšanie žiaka z konkrétneho predmetu môže požiadať vyučujúci daného predmetu 

vedenie školy. 

 

 

 PaedDr. Lucia Machová 

 riaditeľka školy 

 

 

 

 


