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Dodatok č. 2 k Školskému poriadku

ČL. 2 ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA A ČINNOSTI V ŠKOLE
A VÝCHOVNO – VZDELÁVACOM ZARIADENÍ, KTORÉ JE

SÚČASŤOU ŠKOLY

2.1 Organizácia vyučovacieho dňa 
      Organizácia vyučovania a prestávok počas epidemiologických opatrení: 

7:00 – 7:45 0. vyučovacia hodina
7:40 – 7:55 príchod do školy 
8:00 – 8:45 1. vyučovacia hodina
8:55 – 9:40 2. vyučovacia hodina

                            15 min. desiatová prestávka
9:55 – 10:40 3. vyučovacia hodina

                                         15 min. veľká prestávka
                        10:55 – 11:40
                                        15 min. obedová prestávka

4. vyučovacia hodina

11:55 – 12:40 5. vyučovacia hodina
12:45 – 13:30 6. vyučovacia hodina

14:00 – 14:45 7. vyučovacia hodina
14:50 – 15:35 8. vyučovacia hodina

ČL. 3 PRÁVA POVINNOSTI ŽIAKOV A ICH ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCOV V ŠKOLE A V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ  

3.2 Povinnosti žiakov 

1) Každý žiak,  ktorému bola pridelená šatňová skrinka je povinný podpísať prevzatie

kľúča, ktorý bude vlastniť až do konca školského roka. 

2) Stratu kľúča je žiak povinný nahlásiť triednemu učiteľovi a následne vyhotoviť kópiu

na vlastné náklady. 

3) Šatňová  skrinka  slúži  na  odkladanie  oblečenia  (kabát,  vetrovka,  šiltovka,  čiapka,

klobúk,..) a obuvi, v ktorej žiak prišiel do školy. 

4) Telesnú výchovu si žiaci odkladajú v triede na príslušné vešiačiky alebo do triednej

skrinky. 
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5) Žiak  je  povinný  udržiavať  svoju  skrinku čistú.  Je  prísny zákaz  uchovávania  jedla

a pitia v šatňovej skrinke. 

6) Na šatňovú skrinku a do jej vnútra je zakázané lepiť rôzne obrázky, plagáty a nálepky.

3.5 Povinnosti zákonného zástupca žiaka 

1) Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky

do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov

a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. 

2) V prípade,  že  rodič  nepredloží  „Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti“,  sa  žiak

považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára

pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. 

3) Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy

a odchádza  s rodičom  domov.  Ak  žiak  neprišiel  v sprievode  rodiča,  je  potrebné

umiestniť žiaka do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. 

3.4. Práva zákonného zástupcu žiaka

1) Zákonný  zástupca  môže  svojím  rozhodnutím  ospravedlniť  žiaka  z piatich  po  sebe

idúcich vyučovacích dní. 

2) Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu choroby je rodič

povinný predložiť  „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti  a dorast.

V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže

mať  za  následok  zhoršenú  známku  zo  správania,  prípadne  nutnosť  vykonať

komisionálnu skúšku. 

V Bratislave dňa 21.09.2021                                                            Mgr. Iveta Mikšíková 

                                                                                                                riaditeľka školy 


