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Základná škola s materskou školou, 
Považské Podhradie 169, Považská Bystrica


Školský  poriadok


Úvodná časť

Školský poriadok, vydaný v súlade s § 153 zákonom č 245/2008 Z. z. (školský zákon) a Vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základných školách a Vyhláškou MŠVVaŠ č. 224/2011 Z. z. zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole, je interným predpisom Základnej školy s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica (ďalej len škola), ktorého dodržiavanie je záväzné a povinné bez výnimky pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.
Vybrané pasáže školského poriadku musia rešpektovať aj zákonní zástupcovia žiakov. Školský poriadok je normou, ktorá upravuje prevádzku a vnútorný režim školy, podrobnosti k výkonu práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými pracovníkmi, postup pri ospravedlňovaní neprítomnosti na vyučovaní a na školských akciách. Školský poriadok presne vymedzuje výchovné opatrenia.
Pravidlá pre hodnotenie výsledkov vzdelávania a správania žiakov sú uvedené v školskom vzdelávacom programe.
Súčasťou školského poriadku je aj organizácia stravovania (Príloha 1), prevádzkový poriadok počítačovej učebne, upravujúca používanie odbornej učebne  (Príloha 2) a vnútorný poriadok ŠKD (Príloha 3).
Školský poriadok je prístupný na web stránke školy - www.zspp@zspodhradpb.edu.sk, v printovej podobe v riaditeľni školy a v každej učebni, za čo je zodpovedný príslušný triedny  učiteľ. Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade zabezpečí prostredníctvom triednych učiteľov oboznámenie žiakov a rodičov - zákonných zástupcov preukázateľným spôsobom so školským poriadkom.
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2.  Všeobecné ustanovenia


Žiaci majú práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a zákonných normách spoločnosti. Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou i na verejnosti.
V škole a v ŠKD je zakázaná činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia.
V škole a v ŠKD sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí a žiakov.
Zhotovovať zvukové a obrazové záznamy z vyučovania je možné len so súhlasom vedenia školy.
V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí a žiakov je riaditeľka školy povinná bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s ďalšími členmi pedagogického zboru. Vzniknuté problémy riešiť aj v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Považskej Bystrici.
Vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou, zabezpečí pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka, poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.
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, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá:
	zákonného zástupcu,

	zdravotnú pomoc,

	policajný zbor.

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam.
Žiakom je zakázané podávať analgetiká. 
V prípade, že zdravotný stav žiaka nevyhnutne  vyžaduje užívanie liekov, rodičia túto skutočnosť oznámia riaditeľke školy a triednej učiteľke. Lieky budú počas celého pobytu žiaka uložené v zborovni, podá ich žiakovi len vyučujúci, ktorý je oprávnený ich podať žiakovi . O užívaní liekov sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu rodičia, riaditeľka školy a triedna učiteľka.
V prípade bolesti musí byť informovaný rodič žiaka, ktorý zabezpečí jeho bezpečný odchod zo školy.


									2.2  Organizácia školského roka


Obdobie školského vyuèovania (ïalej len "vyuèovanie") sa èlení na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok zaèína 1. septembra a konèí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Druhý polrok sa zaèína 1. februára a konèí sa 30. júna bežného roka.
	Vysvedèenie sa vydáva žiakom v posledný vyuèovací deò každého polroka. /za prvý polrok len odpis vysvedèenia/
	Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianoèné prázdniny, jarné prázdniny (týždeò pod¾a rozvrhu krajov), ve¾konoèné prázdniny a letné prázdniny (od skonèenia vyuèovania v druhom polroku do zaèiatku vyuèovania v novom školskom roku).
	Riadite¾ka školy môže poskytnú� žiakom zo závažných, najmä z organizaèných a z technických dôvodov v súhrne najviac pä� dní vo¾na v školskom roku.
	Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k pandémii, môže riadite¾ka školy po prerokovaní so zriaïovate¾om školy rozhodnú� o poskytnutí ïalších dní vo¾na žiakom a o spôsobe náhrady vyuèovania za tieto dni.
	Riadite¾ka školy, v období školských prázdnin zabezpeèí v spolupráci so zriaïovate¾om prevádzku ŠKD, v spolupráci so zriaïovate¾om a s  vedúcou zariadenia školského stravovania zabezpeèia prevádzku zariadenia školského stravovania (okrem dní vo¾na poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie).

 Organizácia vyuèovacieho dòa

Vyučovanie sa uskutočňuje podľa schválených učebných osnov a tematických plánov pre jednotlivé predmety. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Za vyučovaciu hodinu sa počíta aj hodina v teréne a v sprievode vyučujúceho, ak je táto plánovaná. Vyučovanie v teréne sa môže uskutočniť aj neplánovane, ak vyučujúci aspoň 2 dni vopred oznámi RŠ dôvod a obsah vyučovania. Poučenie o BOZP sa vykonáva pred každou akciou mimo školy a pred každými prázdninami. Telesná a športová výchova sa realizuje v školskom areáli, v blízkej prírode a na chodbe školy, kde sa žiaci presunú pod dozorom učiteľov telesnej výchovy. TSV, VYV a PVC je možné vyučovať v blokoch.
Žiaci sa premiestňujú zo svojich kmeňových tried do odbornej učebne výhradne v čase prestávok určených rozvrhom hodín. Pri všetkých presunoch, a obzvlášť mimo budovy školy sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a dozoru, svoje osobné veci a časť oblečenia si ukladajú na určené miesto. 
Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín  schváleným na jeden školský rok. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas (najmenej 15 min. pred začiatkom vyučovania) a pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní podľa schváleného rozvrhu hodín všetkých povinných a  voliteľných predmetov, ktoré si zvolil. V prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť vyučovacích hodín, v druhom ročníku v jednom slede päť vyučovacích hodín, v treťom ročníku a vo štvrtom ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť vyučovacích hodín.
Neskorý príchod na vyučovanie je možné ospravedlniť iba v prípade objektívnych dôvodov, napríklad z dôvodu kalamity, či u dochádzajúcich v prípade meškania alebo výpadku dopravného spojenia. Opakovaný neskorý príchod na vyučovanie sa bude považovať za neospravedlnenú neprítomnosť.
Budova školy sa otvára o 6:30 hod. Vyučovanie sa začína o 7:40 hod. v určených priestoroch školy. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, počítačovej učebni, areáli školy a na chodbe školy.  Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.

Prevádzka ŠKD a záujmová činnosť sa realizuje  v určených triedach. Na posilnenie bezpečnosti  budovy školy je v škole nainštalovaný poplachový bezpečnostný systém. 

 Èasový harmonogram dòa:
ÈAS
Náplò práce
6.30 – 7.30
ranný ŠKD
7.00 - 7. 40 
príchod žiakov do školy, príprava na vyuèovanie
7.40 – 13.30 
vyuèovanie pod¾a urèeného rozvrhu
11.20 – 16.45 ŠKD
záujmová, výchovno-vzdelávacia èinnos� pre prihlásených žiakov
9.15 - 9.30
desiatová prestávka
10.215- 10.30 
zdravotná prestávka
11.45 - 13.00 
obed v školskej jedálni


Vyuèovacie hodiny
Prestávky
1
7.40 - 8.25
8.25 - 8.35
2.
8.35 - 9.20
9.20 - 9.35
3.
9.35 - 10.20
10.20 - 10.35
4.
10.35 - 11.20
11.20 - 11.30
5.
11.30 - 12.15
12.15 - 12.45
6.
12.45 - 13.30

3.  Práva a povinnosti žiakov
Žiak má právo:
na výchovu a vzdelávanie v bezpeènom a zdravom prostredí, materinskom jazyku, zamerané na poskytovanie informácií primerané jeho veku, schopnostiam,   záujmom  a zdravotnému stavu
	na jemu zrozumite¾ný výklad uèiva,

	na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

na bezplatné vzdelanie,
	na objektívne hodnotenie,
	na bezplatné zapožièiavanie uèebníc a uèebných textov na povinné vyuèovacie predmety,
	primerane využíva� školské zariadenie, uèebne, pomôcky, knižnicu,
	na slobodnú vo¾bu volite¾ných predmetov v  rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom,
	na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav, 
	so súhlasom riaditeľa školy účasť na súťažiach,
	na rovnomerné rozvrhnutie písomných skúšok,
	spravodlivé a objektívne hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov,
	k danému uèivu položi� otázku a dosta� na òu odpoveï, 
	vyžiadať si pomoc vyučujúceho v prípade, že neporozumeli učivu alebo si potrebujú doplniť svoje vedomosti, a to predovšetkým v stanovených konzultačných hodinách, po   predchádzajúcej dohode s vyučujúcim príslušného vyučovacieho predmetu,
	na osobitnú starostlivosť v odôvodnených prípadoch (v prípade akéhokoľvek druhu ochorenia, zdravotného postihnutia, ale aj v prípade mimoriadnych schopností a talentu),
	žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 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 umožòujú,
	na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
	v primeranom èase, priestore a primeraným spôsobom vyjadri� svoj názor v diskusii na vyuèovaní, na triednických hodinách, 
	na omyl, zmenu názoru,
	vyjadrovať sa k všetkým rozhodnutiam týkajúcim sa podstatných záležitostí ich vzdelávania, pričom ich vyjadrením musí byť venovaná pozornosť zodpovedajúca ich veku a stupni vývoja; svoje pripomienky môžu vzniesť prostredníctvom zákonných zástupcov, alebo priamo riaditeľke školy, žiak má právo sa obracať so svojimi pripomienkami a návrhmi aj na triedneho učiteľa, 
	dobrovo¾ne sa zapája� pod¾a záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,
	na oh¾aduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových zamestnancov školy i  spolužiakov, 
	na ochranu pred fyzickým alebo psychickým násilím, nedbalým zaobchádzaním, pred sociálno-patologickými javmi, pred akoukoľvek formou diskriminácie, prejavmi šikanovania, rasizmu, xenofóbie a netolerancie voči odlišnosti, pred všetkými formami sexuálneho zneužívania, pred kontaktom s narkotikami a psychotropnými látkami, pred zbraňami a predmetmi ohrozujúcimi život a zdravie. V škole netolerujeme šikanovanie v žiadnej podobe. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, 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. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví, napr.: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci alebo i v nepriamej podobe, napr.: prehliadaním a ignorovaním obete, 
	na oslobodenie od povinnosti dochádzať na vyučovanie povinného a povinne  
voliteľného predmetu, alebo jeho časti zo zdravotných, alebo iných závažných    dôvodov,
	na oboznámenie sa s organizačným poriadkom školy, právami a povinnosťami žiaka, zásadami bezpečnosti pri laboratórnych prácach a pri vyučovaní telesnej výchovy.


3.2   Povinnosti žiakov:

riadne a včas dochádzať do školy a zúčastňovať sa vyučovania podľa rozvrhu hodín
a byť riadne pripravení (mať potrebné pomôcky) ,
	zúčastňovať sa vyučovania všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov ktoré si zvolili, 
	 zúčastňovať sa školských podujatí realizovaných v čase riadneho vyučovania,
	zúčastňovať sa kurzov a didaktických hier stanovených osnovami, exkurzií a školských výletov, ktoré sú v danom školskom roku naplánované,

dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy k ochrane zdravia a bezpečnosti  s ktorými boli oboznámení,
dokladať dôvody svojej neprítomnosti vo vyučovaní v súlade s podmienkami stanovenými školským poriadkom,
	plniť pokyny pedagogických zamestnancov školy vydané v súlade s právnymi predpismi a školským poriadkom,
	správať sa slušne k spolužiakom a dbať pritom na dodržiavanie zásad spolunažívania, najmä na vzájomnú úctu, rešpekt, názorovú znášanlivosť, solidaritu a dôstojnosť,
	svojím vystupovaním a èinnos�ou neobmedzova� osobnú slobodu iných a neohrozova�  ich mravnos�, zdravie a bezpeènos�,
	byť disciplinovaní v škole a na verejnosti, svojím správaním na verejnosti nevzbudzovať pohoršenie a tým znevažovať výchovnú prácu školy,
	chrániť vlastné zdravie i zdravie spolužiakov a zamestnancov školy dodržiavaním hygienických pravidiel a zásad bezpečnosti pri práci,
	dbať o čistotu a poriadok v areáli školy a pomáhať pri ich udržiavaní,
	byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení,
	šetriť školské zariadenie a chrániť ho pred poškodením,
	hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
	vykonávať funkciu týždenníka.

3.3	 Žiak je zodpovedný za:

svoje správanie a konanie,
svoje výchovno-vyučovacie výsledky,
	požičané učebnice a knihy zo školskej knižnice,
	škodu, ktorú zapríčinil úmyselne, z nedbanlivosti alebo porušením zásad či 
nedodržiavaním postupu práce. Prípadnú škodu na školskom majetku sa zákonnému zástupcovi žiaka zosobní finančne.

3.4	 Žiakom je zakázané:

zdržiavať sa v škole pred vyučovaním i po vyučovaní bez vedomia zodpovedného zamestnanca školy,
	odchádzať z areálu školy počas vyučovania bez písomného súhlasu rodiča,
	nosiť do školy a na akcie organizované školou:
	cenné veci a neprimerané množstvo peňazí,
	alkoholické nápoje,
	zdraviu škodlivé látky,
	veci ohrozujúce život a zdravie,
	veci rozptyľujúce pozornosť žiakov na vyučovaní,

	konzumovať alkoholické nápoje, používať drogy a iné omamné látky, fajčiť v areáli školy i na podujatiach organizovaných školou, alebo na ktorých sa v rámci mimoškolskej činnosti s kolektívom žiakov školy zúčastňujú (bez ohľadu na vek),
	používať vulgárne výrazy,
	manipulovať so zabezpečením ochrany budovy a majetok školy (hasiace prístroje, snímače),

manipulovať s rozvodmi elektriny, počítačovej a telefónnej siete a pod.
	znečisťovať steny (interiér, exteriér), ničiť zariadenie tried, učební, šatne a ostatných priestorov budovy,
	používať na vyučovaní mobilný telefón. Žiak ho musí mať odložený v taške s vypnutým zvukom a použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľky školy. Vyučovaním sa rozumie čas od 7,40. hodiny do 13,30 hodiny, vrátane prestávok.

4.  Zásady správania žiakov

4.1  Oslovenie a pozdravy:

	žiaci slušne oslovujú zamestnancov školy,
	žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy, v ten istý deò zdravia len pri prvom stretnutí, zdravia  aj pri stretnutí mimo budovy školy,
	žiaci zdravia vyuèujúceho na zaèiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyuèujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci takisto postavia. Sadajú si na pokyn vyuèujúceho,

na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s poèítaèom, praktických cvièeniach, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyuèujúceho žiaci nezdravia.

  Príchod do školy:
žiaci na vyuèovanie prichádzajú od 6.30 hod. tak, aby pred zaèiatkom hodiny boli na svojom mieste, s pripravenými uèebnými pomôckami. Na záujmovú èinnos� prichádzajú 10 minút pred zaèiatkom èinnosti, 
	opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyuèovanie je porušovanie školského poriadku, za každé 3 takéto príchody bude žiakovi udelená 1 neospravedlnená hodina,
	do budovy školy vchádzajú žiaci hlavným vchodom, 
	žiaci ktorí prídu na vyuèovanie, výchovnú èinnos� skôr ako je stanovená doba, disciplinovane èakajú na školskom dvore,  alebo na mieste, ktoré im urèil uèite¾. Vstup do budovy školy je bez vedomia vyuèujúceho zakázaný,
	na èinnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažïujú na mieste a v èase, urèenom vyuèujúcim a schváleným riadite¾kou školy, písomne oznámenom edupage, alebo na informovanom súhlase zákonného zástupcu žiaka, 
	neskorý príchod na vyuèovanie musí žiak ospravedlni� u vyuèujúceho v triede i u svojho triedneho uèite¾a,
	žiak sa v škole prezúva  do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú má oznaèenú, do školy ju nosí v osobitnom vrecúšku (po skonèení vyuèovania si ju berie domov),
	obuv v ktorej prišiel do školy má podpísanú alebo inak oznaèenú, necháva ju poèas vyuèovania, výchovnej èinnosti v šatni ( nenosí ju do triedy ),
	ak žiaci prídu do školy na bicykli, kolieskových korèuliach, kolobežke – konajú tak na  vlastné nebezpeèenstvo, škola za poškodenie, èi krádež bicykla, kolobežky a kolieskových korèú¾ nenesie zodpovednos�. Uskladnenie týchto vecí nie je možné v budove školy.
 Správanie sa žiakov na vyuèovaní:

žiak je povinný správa� sa v škole slušne, dba� na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, pod¾a svojich schopností sa svedomito pripravova� na vyuèovanie a dodržiava� vnútorný poriadok školy,
	žiak prichádza na vyuèovanie a všetky školské podujatia vèas, riadne pripravený, so všetkými uèebnými pomôckami, ktoré pod¾a rozvrhu potrebuje na vyuèovanie. Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku,
	v prípade ak si žiak opakovane, bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyuèovanie, môže mu by� udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania, 
	miesto urèené v zasadacom poriadku môže žiak meni� len so súhlasom vyuèujúceho,
	po zazvonení na vyuèovaciu hodinu sedí žiak na mieste urèenom pod¾a zasadacieho poriadku a po vstupe uèite¾a do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy -  po ukonèení hodiny, ho pozdraví,
	na vyuèovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje èinnos� v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje,
	ak chce žiak odpoveda� alebo sa vyuèujúceho nieèo spýta�, hlási sa zdvihnutím ruky,
	ak sa žiak na vyuèovanie nepripravil, má možnos� ospravedlni� sa vyuèujúcemu na zaèiatku hodiny s uvedením dôvodu,
	poèas  vyuèovacej hodiny smie žiak opusti� triedu, ihrisko, pracovné miesto  len so súhlasom vyuèujúceho,
	svoje miesto žiak udržiava v èistote a poriadku.

 Správanie sa žiakov poèas prestávky:

	poèas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov , bez dovolenia nesmie opusti� budovu školy.

žiaci sa správajú voèi sebe slušne a tolerantne, nevyh¾adávajú potýèky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny uèite¾ a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou zo správania,
	žiaci majú zakázané vykláòa� sa z okien a vyhadzova� von papier a iné odpadky,
	poèas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúš�a triedu. Prestávky sú urèené na prípravu pomôcok pre ïalšiu vyuèovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Dvere poèas malých prestávok sú na triedach otvorené, okná na triedach sú zatvorené,
	po 2. vyuèovacej hodine – poèas desiatovej prestávky, žiaci desiatujú vo svojich triedach, prihlásení žiaci na mlieènu desiatu jedia v jedálni,
	po 3. vyuèovacej hodine je zdravotná prestávka. Poèas nej sa žiaci prechádzajú na školskom dvore a rešpektujú pokyny dozorkonajúcich pedagógov. Za nepriaznivého poèasia sa žiaci zdržujú na školskej  chodbe,
	ak majú žiaci vyuèovanie v odbornej  uèebni, pripravia si  potrebné veci a disciplinovane pred koncom prestávky èakajú na vyuèujúceho, spoloène sa presunú do odbornej uèebne,
	pre pomôcky chodia urèení žiaci cez prestávky.

 Odchod žiakov:

po skonèení poslednej vyuèovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej tašky, vyèistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných neèistôt a vyloží si stolièku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny,
	na pokyn vyuèujúceho žiaci opustia triedu a pod jeho vedením všetci odídu z triedy,
	žiaci, ktorí sú prihlásení do ŠKD, odídu z triedy s vychovávate¾kou
ostatní žiaci po skonèení vyuèovania idú domov,
	zdržiava� sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy nie je dovolené.

  Dochádzka žiakov do školy:

žiak je povinný chodi� do školy pravidelne a vèas pod¾a rozvrhu hodín a zúèastòova� sa èinností, ktoré škola organizuje,
	úèas� na vyuèovaní povinne volite¾ných predmetov a záujmových útvarov pre prihlásených žiakov je povinná poèas celého školského roku.

  Náplň práce týždenníkov:

	týždenníkov  menuje triedny uèite¾,  sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe. 

Ich povinnosti:
týždenníci zodpovedajú za poriadok a èistotu v triede i v priestoroch pred triedou a v šatni po dobu vyuèovania,
pred vyuèovaním sú povinní pripravi� kriedu a iné potreby na vyuèovanie pod¾a pokynov vyuèujúcich,
	poèas prestávky èisti� tabu¾u,
	po skonèení vyuèovania zotrie� tabu¾u, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uloži�, 
	prekontrolova� uzávery vody, týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou – poèas  prestávky vypínajú osvetlenie tried,
pri zistení, že v triede je nieèo pokazené túto skutoènos� oznámia ihneï triednej uèite¾ke.



 5.  Ospravedlňovanie neprítomnosti na vyučovaní a na školských akciách,
uvoľňovanie z  vyučovania


Neprítomnosť  žiaka v škole ospravedlňuje v súlade s platnými právnymi predpismi jeho zákonný zástupca. Riadne musí byť ospravedlnená bez výnimky každá vymeškaná hodina.
	Ak sa nemôže žiak zúčastniť vyučovania z dôvodu, ktorý nemohol vopred predvídať (choroba, mimoriadna rodinná udalosť), povinnosťou zákonného zástupcu žiaka je  okamžite oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky (najneskôr však do 12.00 hod. prvého dňa absencie) dôvod neprítomnosti na vyučovaní. Ďalej je jeho zákonný zástupca povinný najneskôr do 3 kalendárnych dní od začiatku neprítomnosti doložiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti na vyučovaní, Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
	Po skončení absencie je žiak ďalej povinný odovzdať ihneď, tzn. v deň nástupu do školy, písomnú ospravedlnenku vystavenú zákonným zástupcom maloletého žiaka triednemu učiteľovi, alebo rodič pošle prostredníctvom edupage. (ďalej len TU).
	Oneskorené a predovšetkým opakujúce sa neskoré predkladanie ospravedlneniek nebude tolerované a absencie vo výučbe budú považované za neospravedlnené.

Neprítomnosť v škole môže byť ospravedlnená len zo zdravotných dôvodov, z vážnych rodinných dôvodov, v mimoriadnych prípadoch z dôvodu ozdravných, liečebných a rekondičných pobytov. Dôvodom môžu byť aj mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach, mimoriadna situácia s celoplošným infekčným ochorením.
V odôvodnených prípadoch, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, môže byť žiak uvoľnený z vyučovania na 2 dni triednym učiteľom, na viac dní riaditeľkou školy. Žiadosť musí byť odovzdaná škole (TU, RS) na posúdenie minimálne 1 týždeň pred uvoľnením zo školy.
Z jednej vyučovacej hodiny môže žiaka uvoľniť príslušný vyučujúci, z ktorého hodiny sa žiak ospravedlňuje. O dôvode neprítomnosti vo výučbe informuje TU tak uvoľňovaný žiak, ako aj tento vyučujúci. O spôsobe odchodu zo školy rozhodne TU spolu so zákonným zástupcom.
V priebehu vyučovania alebo v čase prestávok nesmie žiak opustiť budovu školy, pokiaľ nie je uvoľnený TU, alebo riaditeľkou školy. 
	Žiak nemôže v prípade nevoľnosti alebo úrazu odísť zo školy sám. Túto skutočnosť oznámi TU, alebo vedeniu školy, ktorí rozhodnú po konzultácii so zákonným zástupcom o ďalšom postupe.
Ak sa žiak nezúčastní po dobu najmenej 5 vyučovacích dní vyučovania a jeho neúčasť nie je riadne ospravedlnená, vyzve písomne riaditeľka školy zákonného zástupcu žiaka, aby bezodkladne doložil dôvody neprítomnosti v škole s upozornením, že ide o zanedbanie povinnej školskej dochádzky. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo zákonný zástupca nedoloží dôvod jeho neprítomnosti, riaditeľka školy je v zmysle Zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov §5 ods.10 a 11) povinná oznámiť zanedbanie povinnej školskej dochádzky zriaďovateľovi školy a príslušnému odboru sociálnych vecí a rodiny.
	Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca 15 a viac vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie starostlivosti o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia prídavku na dieťa rodičovi. Túto skutočnosť oznámi triedny učiteľ, najneskôr do troch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v zmysle ustanovenia § 5 odst.10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca 60 a viac vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku sa považuje za zanedbávanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa pre účely podnetu na začatie priestupkového konania podľa § 37 odst.1, písm. b.) zákona č.596/2003 Z.z. Túto skutočnosť oznámi riaditeľka školy obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. Oznámenie školy obsahuje aj informáciu o úkonoch a opatreniach, ktoré škola vykonala vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.


	Bežná návšteva u lekára nie je dôvodom na ospravedlnenie celodennej absencie.
Ak rodič požiada o skoršie  uvoľnenie žiaka zo školského vyučovania alebo ŠKD, žiadosť musí byť písomná v slovníčku na to určenom. Len vo výnimočných prípadoch vyučujúci uvoľní žiaka zo školského vyučovania alebo ŠKD na základe telefonického požiadania.



5.1  Oslobodzovanie žiakov od vyučovania predmetu 

Riaditeľka školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.
	Zákonný zástupca žiaka podáva žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu, alebo jeho časti, súčasťou žiadosti je vyjadrenie príslušného lekára, ktorý žiaka zaraďuje do konkrétnej zdravotnej skupiny.
Pri zaradení žiaka do 3. zdravotnej skupiny a nižšej, lekár na príslušnom tlačive uvedie činnosti, ktoré žiak nemôže vykonávať; takýto žiak navštevuje riadne vyučovanie.
Žiak, ktorý je oslobodený od vyučovania telesnej výchovy (4. zdravotná skupina), je prítomný na vyučovacích hodinách, necvičí, vykonáva pomocné práce, ktoré určí učiteľ predmetu.
Celý postup sa uzatvára 15. septembra v príslušnom školskom roku rozhodnutím riaditeľky školy.
				6.  Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov
Je realizované podľa novely školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý polrok a druhý polrok školského roka. V § 55, § 55a a v § 56 školského zákona, priebežné hodnotenie, hodnotenie jednotlivých predmetov a sumárne hodnotenie tvorí samostatnú prílohu ŠkVP. 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Hodnotenie má viesť k pozitívnemu vyjadreniu a má byť pre žiakov motivujúce. Pri hodnotení vo všetkých predmetoch pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky žiakov medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a predpokladov. Teda hodnotíme jeho snahu, usilovnosť a pokrok. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Pri klasifikácii sa hodnotí ucelenosť, presnosť a trvalosť osvojení požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných vedomostí a schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti. Schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a vedomosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Kvalita myslenia, predovšetkým jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, presnosť, výstižnosť a odborná i jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností a osvojení účinných metód samostatného štúdia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. V našej škole sa snažíme hodnotením pripraviť žiakov na život. Upriamiť ich pozornosť na seba samých, naučiť ich pracovať na sebe. Pracujeme na tom, aby hodnotenie realizované na našej škole bolo inšpirujúce, motivujúce a bolo prostriedkom spätnej väzby, ktorá je nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu. Využívame rôzne druhy a formy hodnotenia. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia.

Pri hodnotení uèebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa berie  do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
 O prospechu a správaní žiakov sú rodièia pravidelne informovaní poèas konzultaèných hodín, na schôdzkach rodièovského združenia, prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

7.  Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej èinnosti žiaka alebo zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riadite¾ka školy povoli� žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné ú¾avy, individuálne vzdelávanie. Pokia¾ žiak spolu s rodinou dlhší èas žije v zahranièí, môže riadite¾ka  školy vyhovie� žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoli� štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahranièí. Riadite¾ka školy stanoví, z ktorých predmetov bude musie� žiak na konci školského roka vykona� rozdielové skúšky. Urèí tiež ich záväzné termíny.
8.  Výchovné opatrenia

Každé porušenie zásad organizácie dňa a povinností žiaka, ako i neospravedlnená neúčasť na vyučovaní, je klasifikovaná ako priestupok. Dopustenie sa priestupku žiakom je dôvodom na uloženie výchovného opatrenia (podľa Vyhlášky MŠ SR o základnej škole, Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 245,Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. )
Pri nedodržiavaní pravidiel triedy, opakované porušovanie školského poriadku, môže byť na podnet vyučujúcich žiak vylúčený z účasti na mimoškolských aktivitách – školský výlet, akcie nad rámec ŠkVP poriadaných školou.

	8.1 Vymedzenie výchovných opatrení
Napomenutie od triedneho učiteľa:
ukladá sa žiakovi po zvážení okolností, ktoré viedli k priestupku
	Pokarhanie od triedneho učiteľa:
za opakované konanie priestupkov alebo pri závažnejších okolnostiach vykonaného       priestupku
	Pokarhanie od riaditeľky školy:
za vykonanie závažných priestupkov alebo na návrh triedneho učiteľa

8.2Vymedzenie výchovných opatrení za neospravedlnené hodiny

Postihy za neospravedlnené hodiny:

1 -  2 hodiny - pokarhanie triednym učiteľom,
3 -  5 hodín   - pokarhanie riaditeľkou školy,
6  - 10 hodín     - znížená známka zo správania    2. stupňa,
11- 15 hodín     - znížená známka zo správania    3. stupňa,
20 a viac hodín - znížená známka zo správania   4. stupňa.

9.  Starostlivosť o školské zariadenia a učebnice

	Žiak je povinný šetri� uèebnice a školské potreby, udržiava� v poriadku a èistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chráni� majetok školy pred poškodením. Je povinný nosi� do školy uèebnice a školské potreby pod¾a rozvrhu hodín,
	akéko¾vek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradi� rodiè žiaka ( zákonný zástupca žiaka ),
	ak žiak prestupuje na inú školu, uèebnice si ponecháva a odovzdá na škole, kde ukonèí školský rok.


								10.  Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov,														  bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
10.1  Povinnosti žiaka:

	žiak musí by� v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach obleèený a upravený vhodne a èisto,
	žiak je povinný poèas vyuèovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chráni� svoje zdravie a zdravie spolužiakov,
	všetci žiaci sú so zásadami bezpeènosti a ochrany zdravia v škole preukázate¾ne oboznámení na zaèiatku školského roka triednym uèite¾om,

v prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpeènosti a zdravia žiaka pri niektorých èinnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom,
každý žiak je povinný dodržiava� všeobecné zásady bezpeènosti a ochrany zdravia a rešpektova� usmernenia uèite¾ov na predchádzanie úrazom,
	pri účasti na akciách, ktoré organizuje škola, sú žiaci povinní dodržiavať ustanovenia
školského poriadku vrátane prípadných dodatkov oznámených pred začiatkom akcie 
vyplývajúcich z povahy akcie,
	všetci žiaci školy sú povinní rešpektova� dozor konajúcich uèite¾ov školy,
	zo zdravotných dôvodov nie je povolené používa� v škole ako prezuvky tenisky a cvièky,
	žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.


10.1  Povinnosti pedagogických a ostatných  zamestnancov školy:

triedny uèite¾ je povinný na zaèiatku školského roka zabezpeèi� pre žiakov svojej triedy vhodné ve¾kosti nábytku a každý vyuèujúci dbá, aby žiak dodržoval správnu vzdialenos� pri písaní a èítaní,
	každý pedagóg je povinní zoh¾adòova� zrakové, sluchové postihnutie  i výšku vzrastu žiaka, 
	pred zaèatím èinnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázate¾ne povinný pouèi� a upozorni� žiakov na ich možné nebezpeèenstvo vzniku úrazu,
	prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnú� každý zamestnanec školy,
	ak žiak utrpel úraz, musí o tom informova� zodpovedného pedagogického zamestnanca / vyuèujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávate¾ku.../,
	pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo ochorení informova� rodièov žiaka,
	každý školský úraz treba evidova� v zázname o školských úrazoch a každé ošetrenie úrazu je povinné zapísa� do záznamu o ošetrení úrazov,
	ak  si úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpeèí pre žiaka pedagogický doprovod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príèinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.



11.  Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov
11.1  Práva a povinnosti učiteľa voči žiakom:
	učiteľ rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa a z iných dokumentov a právnych noriem platných na území Slovenskej republiky. Vzťah učiteľa a žiaka je postavený na vzájomnej úcte a pochopení a vzájomnej ústretovosti,
	učiteľ zaručuje rovnaký prístup ku všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, na ochranu mena, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života,
	učiteľ prihliada na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých žiakov, vyžadujúcich si individuálny prístup. Je povinný zrozumiteľne, veku primerane a v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať,
	učiteľ žiakom podáva fakty a informácie pravdivé, objektívne a neskreslené. Snaží sa žiakom poskytnúť komplexný a objektívny prehľad informácií v danej problematike bez ohľadu na vlastné presvedčenie a vlastné konanie,
	učiteľ nesmie žiakovi úmyselne či vedome ublížiť. Má právo a povinnosť dohliadať na zdravý fyzický a mentálny vývoj žiaka, v prípade jeho ohrozenia bezodkladne na to upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka, prípadne príslušné orgány a inštitúcie. Učiteľ nesmie napomáhať alebo sa zúčastňovať na porušovaní cti a dôstojnosti žiaka, je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania žiaka,
	učiteľ vedie svojich žiakov k samostatnosti a ku kritickému mysleniu. V rámci svojich a žiakových schopností a možností sa snaží o komplexný rozvoj žiakovej osobnosti,
	učiteľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužiť dôveru a závislosť žiaka, rodičov resp. jeho zákonných zástupcov.
11.2  Práva a povinnosti učiteľa voči rodičom:
	učiteľ rešpektuje úlohu a zodpovednosť rodičov ako hlavných činiteľov vo výchove ich vlastných detí a usiluje sa o spoluprácu s nimi tak, aby výchovné pôsobenie bolo pokiaľ možno jednotné a v prospech žiaka. Preto s nimi spolupracuje a poskytuje im profesijnú pomoc pri výchove,
	učiteľ pravdivo, pravidelne a zodpovedne informuje žiaka, jeho rodičov, zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích úspechoch a neúspechoch žiaka, o výsledkoch spoločnej vzdelávacej a výchovnej práce, o prípadných problémoch, ťažkostiach a prípadných rizikách, ktoré môžu nastať. Ak je to potrebné, prejednáva s nimi formu pomoci dieťaťu a spoločný výchovný postup,
	učiteľ, po dohode alebo v stanovenom čase, poskytne konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu rodičom , zákonným zástupcom žiaka. Napomáha rozvoju vzájomných vzťahov a spolupráce medzi rodičmi a učiteľmi, prípadne vedením školy. Tieto vzťahy buduje na základe vzájomnej úcty a dôvery,
	učiteľ pravdivo prezentuje pozitívne aj negatívne výsledky svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenia,
	učiteľ považuje informácie o rodinách, ktoré získa pri svojej práci za mimoriadne dôverné, zaobchádza s nimi zodpovedne a chráni tak osobnú dôstojnosť žiakov a členov ich rodín.

12.  Práva a povinnosti zákonných zástupcov

Zákonní zástupcovia majú 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 výchovno-vzdelávacej sústavy,
	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 školského zákona,
	oboznámiť sa s výchovno-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 riaditeľky školy,
	vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
	byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,
podieľať sa na ochrane práv žiakov v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Zákonom o rodine,
	aktívne pomáhať pri riešení problémov spojených so správaním sa žiakov,
	upozorňovať vedenie školy na nedostatky pri zabezpečovaní ochrany zdravia žiakov (preťažovanie žiakov množstvom úloh, negatívne javy u detí - fajčenie, požívanie drog),
	žiadať od vedenia školy zabezpečenie a organizáciu mimoškolskej činnosti,
	pomáhať zabezpečovať technické vybavenie školského zariadenia.

Povinnosti zákonných zástupcov:

	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; 

	dôvody neprítomnosti dieťaťa  na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom,
	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,
	vopred si dohodnúť konzultácie s vyučujúcimi o prospechu a správaní dieťaťa, a to prostredníctvom emailu alebo telefonicky, 

obdobným spôsobom si zákonný zástupca rezervuje aj konzultačný čas u príslušného vyučujúceho v období kvartálnych hodnotení. Rešpektuje pritom termíny, určené školou, resp. daným vyučujúcim,
	uhrádzať príspevok na úhradu nákladov na prevádzku ŠKD a stravu dieťaťa.

13.  Záverečné ustanovenie

Dokument je záväzný a povinný bez výnimky pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Vybrané pasáže školského poriadku musia rešpektovať aj zákonní zástupcovia maloletých žiakov Základnej školy s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica. Školský poriadok je súčasťou organizačného poriadku školy.
Schválený riaditeľkou školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy dňa 26.8.2022. 
Školský poriadok nadobúda platnosť dňom 5. septembra 2022.

																			Mgr. Dagmar Chrabačková, 
																         				  riaditeľka školy

Príloha 1

Prevádzkový poriadok výdajnej školskej jedálne

Organizácia stravovania

Organizačné zabezpečenie stravovania je súčasťou školského poriadku. Je záväzné pre všetkých stravníkov.
1.Základné ustanovenie

Žiaci a zamestnanci  školy sa stravujú v školskej jedálni.  
Desiate sa vydávajú od 9: 20 – 9:35. 
Obedy pre stravníkov školy sa vydávajú v čase od  11:45 – 13:00 hod.

2. Organizácia prechodu do jedálne a správanie

Žiaci prechádzajú do jedálne s vychovávateľkou, alebo sami.
V jedálni sa riadia poriadkom jedálne, správajú sa disciplinovane, slušne, tak, aby nerušili ostatných stravníkov.
Rešpektujú pokyny pedagogického dozoru učiteľov. Každé poškodenie majetku jedálne bude zosobnené žiakovi, ktorý škodu spôsobil.
 

                                     3. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Záväzné informácie pre rodičov žiakov ZŠ

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Považské Podhradie 169,
E.P. Považské Podhradie 162, Považská Bystrica

tel. číslo :042/4443795

Záväzné informácie pre stravníkov ŠJ

Prihlasovanie na stravu začína 05.09.2022, v čase 6:00 - 14:00 hod.
Každý stravník musí vypísať zápisný lístok, priniesť ho do ŠJ a uhradiť stravné. Bez dokladu 
o zaplatení nebude stravník na obedy prihlásený.
Zápisné lístky sú v prílohe.

	poštové poukážky stravníci dostávajú do 15. dňa v mesiaci


	stravu je potrebné uhradiť do 20. dňa v mesiaci


	stravné sa uhrádza mesiac vopred ( v septembri sa uhrádza stravné 2 krát – za september aj za október) - za september do 9.9.2022 a za október do 20.9.2022

         
ak platíte prevodom z účtu, nezabudnite uviesť variabilný symbol 101, a ako špecifický symbol uvediete mesiac, za ktorý sa strava uhrádza /napr. 092022/

	číslo účtu na úhradu stravy je: SK12 5600 0000 0007 6210 2003 - Prima banka


	odhlásenie zo stravy oznámi rodič do školskej jedálne deň vopred osobne alebo telefonicky do12,00 hod.


	   neodhlásenú stravu si možno vyzdvihnúť do vlastných nádob v MŠ od 10,30 do 

          10,50 hod a v ZŠ od 12,30 do 13,15 / len v prvý deň neprítomnosti žiaka 
           na  vyučovaní/

	cena stravy pre žiaka MŠ je 1,69 €


	cena obeda pre žiaka I. stupňa ZŠ je 1,36 € 


cena desiatej pre žiaka ZŠ je 0,52 €




Príloha 2
Prevádzkový poriadok počítačovej učebne


                                             1. Úvodné ustanovenia
Počítačová učebňa je  zameraná na výučbu pomocou informačno-komunikačných technológií.
                                                  2.Oprávnení užívatelia
Oprávnenými užívateľmi sú:
	pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy,
	žiaci školy,
	pracovníci iných organizácií alebo súkromné osoby, ktoré majú povolený prístup od vedenia školy.

	Všetci oprávnení používatelia siete sú povinní riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom. Pre používateľov uvedených v bodoch 1 a 2 sa vzťahujú práva a povinnosti uvedené v nasledovných odsekoch. Práva a povinnosti používateľov uvedených v bode 3 vymedzujú osobitné predpisy.
	Oprávnení užívatelia majú nárok na pridelenie prístupových práv k prvkom siete, podľa svojho pracovného alebo študijného zaradenia. Prístupové práva prideľuje správca siete. Každý používateľ pred začiatkom práce v sieti resp. internete absolvuje zaškolenie resp. preukáže sa, že vie sieťové prostriedky používať a potvrdí u správcu siete alebo  učiteľky informatickej výchovy, že je oboznámený s prevádzkovým poriadkom siete a bude ho dodržiavať.

3.Prístup do počítačových učební

	Prístup do počítačovej učebne je  žiakom povolený  počas vyučovania i po jeho skončení len za prítomnosti vyučujúceho, ale len po odsúhlasení riaditeľkou školy  alebo správcom siete.
	Do počítačových učební je možný prístup aj v čase mimo vyučovania počas záujmových krúžkov alebo iných aktivít organizovaných školou.
	Prístup do miestností je umožnený každému žiakovi školy za účelom štúdia. resp. vypracovávania zadaní a úloh súvisiacich s vyučovaním v škole bezplatne.

Správca siete môže určiť obmedzujúce opatrenia, ak dôjde k pravidelnému porušovaniu prevádzkového poriadku.

                                           4. Práva a povinnosti používateľa
 Žiaci

	Žiak má právo využívať zariadenie učebne mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas (podľa rozvrhu učebne, alebo po vzájomnej dohode s konkrétnym vyučujúcim).
	Pred vstupom a po odchode sa žiak zahlási u vyučujúceho na vyučovacej hodine, záujmovej činnosti.
	Žiak vstupuje do učebne len v prezuvkách, s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho na daný predmet, bez zbytočných tašiek a kabátov.
	Žiak v učebni udržiava poriadok a dodržiava pravidlá slušného správania.
	Dodržiava pokyny pre prácu na počítačoch.

Správa sa podľa pokynov vyučujúceho a správcu siete.
	Chráni technické prostriedky a inventár miestnosti pred poškodením.
Ohlási vyučujúcemu alebo správcovi siete akékoľvek poruchy v technickom vybavení. Používateľ si pri začatí práce skontroluje svoje pracovné miesto a v prípade zistenia akékoľvek problému (hardvérový, softvérový, kabeláž...) ho okamžite nahlási učiteľovi. Je povinný skontrolovať hlavne slúchadlá, klávesnicu, myš a monitor. V prípade, že tak neurobí a vyskytne sa na tomto počítači problém, bude za daný problém zodpovedný a škola bude požadovať od zákonného zástupcu náhradu škody.
	Žiaci majú zakázané manipulovať s technickými prostriedkami počítačov (pripájanie, odpájanie alebo rozoberanie zariadení pripojených k počítaču)
	Žiaci môžu používať vlastné pamäťové USB zariadenia (okrem MP3 a iných prehrávačov multimédií) s povolením vyučujúceho.
Žiaci majú zakázané hrať hry, používať chat počas vyučovacej hodiny aj mimo nej, a to v čase od 7.00 - 16.00 hod, pokiaľ vyučujúci, resp. zodpovedná osoba nerozhodne inak.
Žiaci majú zakázané ukladať na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné pre prácu (tašky, časti odevu, desiata, mobil,... )
	V počítačovej učebni, najmä v bezprostrednej blízkosti počítačov a iných IKT zariadení, nie je dovolené  jesť a piť.
	Žiakom je zakázané vstúpiť do učebne bez prítomnosti vyučujúceho.

Pokyny pre prácu na počítačoch

	Každý žiak, ktorý chce pracovať na počítačoch školy, používa konto STUDENT na žiackych počítačoch v jednotlivých učebniach.

	Pokiaľ používateľ akýmkoľvek spôsobom (vrátane hardvérovej alebo softvérovej chyby) získa privilegovaný stav alebo prístupové práva, ktoré mu neboli pridelené, je povinný túto skutočnosť bezprostredne oznámiť správcovi siete. Používateľ sa nesmie pokúšať získať prístup k chráneným informáciám a dátam iných používateľov.
	 Žiak je povinný dbať, aby sa v jeho domácom adresári nachádzali len potrebné súbory pre výučbu a štúdium. 

 Používateľ pracuje v sieti tak, aby zámerne nenarúšal integritu siete, zbytočne ju nezaťažoval (kopírovanie nadrozmerných súborov, spúšťanie úloh zámerne zaťažujúcich systém a pod.). Používateľ nesmie vyvíjať v sieti takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom bránila v riadnom využívaní siete.
 Používateľ je povinný uskutočniť všetky opatrenia, aby nespôsobil šírenie počítačových vírusov.
 Používateľ je povinný pri ukončení práce odhlásiť sa z operačného systému pomocou príkazu na odhlásenie v menu Štart operačného systému Windows alebo vypnúť počítač prostredníctvom príkazu Uspať (podľa pokynov vyučujúceho).
 Počas výučby je žiak oprávnený pracovať len s programovým vybavením, ktoré je predmetom výučby. Výnimku môže povoliť vyučujúci.
 Je zakázané na počítačoch inštalovať hry, pokiaľ vyučujúci nerozhodne inak.
 Je zakázané navštevovať stránky obsahujúce pornografický materiál a umiestňovať ich obsah na lokálny disk, resp. počítačovú sieť.
	Je zakázané navštevovať stránky propagujúce drogy, brutalitu, rasovú neznášanlivosť a iný kontroverzný materiál.
	Používateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť nelegálny softvér, t.j. taký, ktorý nebol získaný, alebo nie je používaný v súlade so zákonmi (vrátane rešpektovania autorských práv) a licenčnými podmienkami a nebude nelegálny softvér vedome používať. Tiež je zakázané kopírovať a distribuovať časti operačného systému a inštalovaných programov bez vedomia správcu siete.
	Žiak nesmie svojvoľne meniť konfiguráciu pracovných staníc a počítačov v sieti, čo by negatívne vplývalo na prevádzku siete. Zmeny konfigurácie predmetných prostriedkov výpočtovej techniky môžu byť vykonané len so súhlasom vyučujúceho alebo správcu siete.
Žiakom je zakázané uchovávať na lokálnych pevných diskov počítačov akékoľvek súkromné súbory nesúvisiace s výučbou.
	Pri využívaní služieb internetu používateľ dodržiava pravidlá správania, morálky a etiky. Najmä je zakázané používať e-mail na šírenie materiálov, ktoré sú v rozpore so zákonom. Tiež je zakázané obťažovať ostatných používateľov zasielaním reťazových e-mailov na náhodne zvolené adresy. Je prísne zakázané používať vulgárne a znevažujúce výrazy v emailoch určených pre väčší okruh ľudí (napr. elektronické konferencie, news, ...).
Používateľom je zakázané používať služby internetu na komerčné účely, aktívnu reklamu a pod.

4.3  Správca si vyhradzuje právo:

	zmazať všetky súbory a priečinky nachádzajúce sa mimo priestoru na to určenom,
	zmazať všetky "nevhodné" súbory a súbory s "nevhodným" pomenovaním nachádzajúce sa kdekoľvek na diskoch,
	v priebehu školského roka tento poriadok v prípade závažných skutočností modifikovať,

každého polroka preinštalovať kompletne počítač.

Doplnkové pravidlá pre používanie počítačov v PC v čase mimo vyučovania

	Dozorkonajúci pedagóg skontroluje stav učebne a v prípade zistenia akékoľvek problému (hardvérový, softvérový, kabeláž...) ho okamžite nahlási správcovi.
	Je povolené pracovať na všetkých  počítačoch

Projektor je vhodné využívať najmä na výchovno-vzdelávacie účely; vzhľadom na jeho nákladnosť a životnosť je potrebné zvážiť každé zaťaženie premietaním filmu. Výnimku tvoria filmy pre účely prezentácie školy.
	Pred odchodom vyučujúci skontroluje všetky počítače (či sú vypnuté), zapíše zistené problémy počas užívania počítačov žiakmi.
	Vyučujúci dbá na dodržiavanie zásad práce pri počítači a internete.

                    5. Postihy za porušenie pravidiel

Porušenie ustanovení prevádzkového poriadku bude u pedagógov kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny a bude posudzované v zmysle Zákonníka práce a nadväzných predpisov, u žiakov ako porušenie školského poriadku.
Porušenie vyššie uvedených pokynov bude u žiakov postihované zákazom prístupu do počítačovej učebne na dobu min. 1 mesiac (podľa stupňa závažnosti priestupku); v prípade poškodenia bude škola požadovať od zákonného zástupcu náhradu škody.
	Opakované porušovanie prevádzkového poriadku, alebo závažné priestupky budú postihované uzamknutím používateľského konta u zamestnanca a ďalšími disciplinárnymi postihmi podľa vnútorného poriadku u žiaka.
                 
                           6. Záverečné ustanovenia

Prevádzkový poriadok je platný dňom vyhlásenia a je záväzný pre všetkých používateľov.
Prerokované a schválené pedagogickou radou 26.08.2022






                                                                                Mgr. Dagmar Chrabačková,
                                                                                                     riaditeľka školy
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Príloha 3
Školský poriadok školského klubu detí
Riadenie a organizácia školského klubu detí

 Školský klub detí (ŠKD) riadi riadite¾ka školy.
	Výchovno-vzdelávaciu èinnos� organizujú vychovávate¾ky  školského klubu detí v súlade s plánom èinnosti.
	 Riadite¾ka školy, po súhlase zriaïovate¾a školy, urèuje poèet oddelení pod¾a poètu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
	
                            II. Prevádzka ŠKD

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.
2.  Poèas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD ak sa prihlási najmenej 15 detí.
3. ŠKD sa riadi režimom dòa, ktorý je súèas�ou školského poriadku ŠKD.

	                                   III. Zaraïovanie žiakov
Žiaci sa do ŠKD zaraïujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti  podanej zákonnými zástupcami, zvyèajne podanej do 15.júna predchádzajúceho školského roku. Žiaci 1.roèníka podávajú písomné prihlášky vždy do 05. septembra príslušného školského roku, predbežne pri zápise do 1. roèníka.

	 O zaradení do ŠKD rozhoduje riadite¾ka školy.
	 Do ŠKD sa prednostne zaraïujú žiaci nižších roèníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodièia sú zamestnaní.
	Žiaci sa do oddelení zaraïujú pod¾a veku a do záujmových útvarov pod¾a osobného záujmu o èinnosti.

                                            IV. Výchovno - vzdelávacia èinnos�

1. Výchovno-vzdelávacia èinnos� ŠKD je zameraná na nenároènú záujmovú èinnos� pod¾a výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyuèovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v èase mimo vyuèovania a v èase školských prázdnin.
2. V èase urèenom na prípravu na vyuèovanie si žiaci pod¾a pokynov starostlivo vypracujú úlohy, zopakujú uèivo, nevyrušujú ostatných.
3. Záujmová èinnos� sa uskutoèòuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého i dlhodobého charakteru, prièom sa umožòuje žiakom úèas� aj na ïalších formách záujmovej èinnosti školy.
4. V oblasti rekreaèného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvièením umožni� žiakom èo najviac vo¾ného èasu strávi� pohybom a pobytom na èerstvom vzduchu a takto sa stara� o dobrý telesný rozvoj žiakov.
6. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodièia.
7. Súèas�ou výchovno-vzdelávacej èinnosti ŠKD je stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne èistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skonèení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoloène. Poplatok za stravu platia rodièia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.
8. Výchovno-vzdelávaciu èinnos� ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci - vychovávate¾ky.
9. Na záujmovú a rekreaènú èinnos� ŠKD sa spravidla využíva aj odborná uèebòa a školský areál.
	                                              V. Dochádzka žiakov


1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob a èas odchodu detí, prípadne záujmovú èinnos� mimo ŠKD uvedie rodiè na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke v priebehu školského roku je rodiè povinný oznámi� písomne.
2. Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia èinnos�, žiak môže by�, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvo¾nený len na základe písomného oznámenia rodièov po naobedovaní sa. Písomné oznámenie musí by� napísané v slovníèku na to urèenom.
3. Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.
4. V  prípade neskoršieho príchodu pre die�a, je zákonný zástupca povinný neodkladne telefonicky kontaktova� vychovávate¾ku, prípadne riadite¾ku školy. 

							VI. Starostlivos� o zdravie a bezpeènos� žiakov

 1. Za bezpeènos� žiakov poèas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávate¾ka.
2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpeèuje vychovávate¾ka, prípadne zastupujúci pedagóg. 
3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpeèuje prechod žiakov, po dohode s vychovávate¾kou uèite¾, ktorý má poslednú vyuèovaciu hodinu.
4. Pri hrách a iných èinnostiach je vychovávate¾ka povinná preukázate¾ne ( zápis do triednej knihy) pouèi� žiakov o bezpeènosti .
	Pri èinnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže ma� vychovávate¾ka najviac 25 detí.
	Ak si to vyžaduje nároènos� prostredia alebo výkon èinnosti, urèí riadite¾ka  školy vyšší poèet pedagogických zamestnancov alebo nižší poèet detí.
	V prípade úrazu poskytne vychovávate¾ka prvú predlekársku pomoc, oznámi to vedeniu školy, napíše o òom záznam a zabezpeèí, ak je potrebné, odborné lekárske ošetrenie.
	Nosenie drahých a nebezpeèných predmetov do ŠKD je zakázané.
	Žiaci majú ma� svoje osobné veci (vrchné ošatenie, prezuvky, topánky...) oznaèené pre prípad odcudzenia.
	Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávate¾ka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
	Z miesta konania môže by� žiak uvo¾nený len na základe písomného súhlasu rodièov.
	Ak zistí vychovávate¾ka u žiaka teplotu, nevo¾nos�, upovedomí o tom rodièov.



                          VII. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

1. Príspevok za úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je v súlade so VZN Mesta Považská Bystrica.
	Príspevok na úhradu za pobyt žiaka uhrádza rodiè (zák. zástupca) mesaène, prípadne štvr�roène, vždy vopred.
	Poplatok sa platí nezávisle od èasu a poètu dní, ktoré die�a strávi v ŠKD .
	Ak rodiè odhlasuje die�a z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej

   èiastky poplatku. 
	Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli 

    využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie 
    školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.	
    Prerokované a schválené pedagogickou radou 26.08.2022.
																																																		Mgr. Dagmar Chrabaèková,
                                                                                                     riaditeľka školy


