
VNÚTORNÝ PREDPIS 
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Číslo:  01/10-11 
Názov:  Vnútorný poriadok Základnej školy Starozagorská 8 Košice 
 
 
 

 
 
 

 
ČASŤ I. 

PREAMBULA  
 
 

1. Tento vnútorný predpis upravuje súbor pravidiel, zásad, práv a povinností učiteľov, žiakov a ich rodičov 
alebo zákonných zástupcov, ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod Základnej 
školy Starozagorská 8 Košice (ďalej “škola“).  
 

2. Škola a jej zamestnanci sa zaväzujú dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd 
a inú platnú legislatívu vo vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným subjektom 
podieľajúcim sa na výchove a vzdelaní žiakov školy. 

 

3. Žiak školy sa zaväzuje riadne do nej dochádzať, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky v duchu humanizmu, 
demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne záväzných 
a platných predpisov a tohto predpisu.  

 

4. Tento vnútorný predpis vychádza z vyšších právnych noriem týkajúcich sa základných škôl v Slovenskej 
republike. 

 
 

ČASŤ II. 
PRÁVA ŽIAKOV  

 
 

Každý žiak školy má nasledovné práva: 
 

1. Právo na slobodu  myslenia, svedomia, názoru, vierovyznania a náboženstva. 
 

2. Právo na rovnoprávny prístup k informáciám, bezplatné vzdelanie a na komunikáciu s učiteľom v duchu 
zásad humanity a tolerancie. 

 

3. Právo na kvalitnú výučbu a učenie sa v zdravom prostredí a v pokojnej atmosfére. 
 

4. Právo na využívanie školského zariadenia a pomôcok. 
 

5. Právo na pomoc školského výchovného  poradcu v oblasti problémov výchovno-vzdelávacieho charakteru 
i profesijnej orientácie 

 

6. Právo na lásku, pochopenie, pozornosť a spravodlivosť zo strany vyučujúcich a ostatných  zamestnancov 
školy. 

 

7. Právo na poznanie kritérií pre hodnotenie a klasifikáciu vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch 
a objektívne hodnotenie. 

 

8. Právo na ochranu:  
a) pred telesnými trestami,  
b) pred fyzickým i psychickým násilím,  
c) pred akoukoľvek diskrimináciou, 
d) pred nebezpečenstvom v školskej dielni a laboratóriach, či v iných školských priestoroch, 
e) údajov týkajúcich sa identifikácie svojej osoby, s ktorými škola pracuje. 

 

9. Právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní a poskytnutie neodkladnej pomoci v prípade 
nebezpečenstva. 
 

10. Právo na nedotknuteľnosť osobného majetku. 
 

11. Právo na výber voliteľných, alternatívnych i nepovinných predmetov učebného plánu. 
 

12. Právo na stravovanie sa v školskej jedálni, účasť na školských súťažiach a aktivitách a na zapojenie sa do 
záujmovej činnosti organizovanej školou. 
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13. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má navyše právo i na výchovu a vzdelávanie 
s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie podmienok, ktoré 
túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 
 

ČASŤ III. 
POVINNOSTI ŽIAKOV  

 
 

Čl. 1 
Správanie sa žiakov v triede, v školských priestoroch a pri školských podujatiach 

 
1. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený, primerane slušne  oblečený, 

bez výstredností v úprave vlasov a zovňajška. 
 

2. Do školy prichádza spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania, najneskôr o 755 hod. a zo školy  odchádza 
bezprostredne po skončení vyučovania. Dlhšie sa môžu v škole zdržiavať len žiaci, ktorí sa stravujú v 
školskej jedálni, zostávajú v školskom klube detí alebo sa zúčastňujú na mimotriednych  podujatiach  školy. 

 

3. V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu, chrániť školský majetok a 
udržiavať poriadok. Po príchode  do budovy školy je žiak povinný prezuť sa do vhodnej obuvi,  
nezanechávajúcej stopy. V telocvični je prísny zákaz používať znečistenú obuv a obuv zanechávajúcu 
farebné znaky. 

 

4. Žiak šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a školskú budovu. Ak žiak úmyselne alebo z 
nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú podľa §144 ods. 7 písm. e 
zákona č.245/2008 Z. z  povinní túto škodu nahradiť. 

 

5. K riaditeľovi školy, všetkým učiteľom a zamestnancom školy sa žiak správa  zdvorilo a pri stretnutí ich 
pozdraví. Svojím konaním neobmedzuje práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy        a vzdelávania, 
cti si ľudskú  dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy. Šikana v škole sa  nebude tolerovať. 
Škola je miesto bezpečia.  

 

6. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, zdravia žiaci tým, že vstanú. Sadnú si len na pokyn 
vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravia pri odchode z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej 
výchovy a pracovného vyučovania ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú. 

 

7. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky potrebné na príslušný predmet. Pred 
hodinou telesnej výchovy sa prezlečie do športového úboru. Na hodiny  technickej výchovy (špecifickej 
prípravy dievčat, pestovateľské práce, do školskej dielne) žiak nosí pracovný plášť, príp. iný ochranný odev. 
Do školskej dielne, telocvične, jazykových učební a špeciálnych učební žiak vstupuje len v sprievode 
vyučujúceho.  

 

8. Žiak na vyučovacích hodinách sedí na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok  triedy. Svoje miesto        
zaujme na začiatku hodiny, ktorá začína po zazvonení.  Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani 
učebňu. 

 

9. Počas vyučovania sedí disciplinovane, sústredene sleduje a plní prikázané povinnosti, pracuje samostatne, 
nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov. 

 

10. Do školy je povinný nosiť učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov      
učiteľa. Počas vyučovania je žiakom zakázané používať mobilné telefóny, elektronické zariadenia slúžiace 
na prehrávanie hudby a predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne 
ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Spomenuté zariadenia sa žiakom zakazujú nosiť do školy za účelom 
rozptyľovania pozornosti žiakov pri vyučovaní. V prípade porušenia tohto zákazu ich učiteľ odoberie do 
úschovy a vydá len zákonnému zástupcovi žiaka. Podobne nie je prípustné  nosiť do školy väčšie sumy      
peňazí a osobitne cenné predmety. 

 

11.  Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo opýtať, musí sa prihlásiť zdvihnutím ruky.  
 

12. Skúšanému žiakovi ostatní žiaci nesmú našepkávať. Rovnako nie je dovolené  odpisovať školské ani domáce 
úlohy. 

 

13. Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma alebo v školskom klube detí. Ak sa  žiak nemohol z vážnych   
dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na 
začiatku hodiny. 
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14. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú pod dozorom v určených priestoroch. V čase malých prestávok nesmú 
navštevovať školskú knižnicu, zdržiavať sa na schodišti, v priestoroch pred telocvičňou, knižnicou a 
školskou  jedálňou.  

 

15. Žiaci 5.-9. ročníka nesmú obedovať cez prestávku po štvrtej a piatej vyučovacej hodine s výnimkou žiakov 
so zdravotnými problémami a žiakov, ktorým skončilo vyučovanie.  

 

16. Knižnicu žiaci navštevujú v mimovyučovacom čase a počas veľkej prestávky so súhlasom      
dozorkonajúceho pedagóga.  

 

17. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. 
 

18. Žiakom sa zakazuje fajčiť, piť alkoholické a energetické nápoje, požívať drogy a to ani v priestoroch mimo 
školy. Je tiež  zakázané nosiť do školy akékoľvek drogy alebo omamné látky. Porušenie zákazu sa bude      
považovať za hrubé porušenie disciplíny. 

 

19. Žiaci na hodinách TV majú zakázané nosiť náušnice (s výnimkou zaplombovaných), kovové spony do 
vlasov, retiazky, náramky, hodinky, prstene a iné ozdobné predmety, ktoré môžu spôsobiť žiakovi, resp. jeho 
spolužiakom úraz. Dlhé vlasy musia byť zopnuté.  

 

20. V školskom klube detí sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľky. Bez dovolenia alebo        
ospravedlnenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov. 

 

21. V školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len počas podávania stravy. V jedálni a pri stole sa správajú        
disciplinovane. Riadia sa pokynmi učiteľov a vychovávateľov, ktorí vykonávajú pedagogický dozor a 
vedúcej   školskej jedálne. Prísne sa zakazuje vychádzať z budovy cez školskú jedáleň. 

 

22. Na školských vychádzkach, výletoch a exkurziách sa žiaci riadia podľa pokynov vedúceho učiteľa a 
ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržujú miesto a termín sústredenia. V dopravných        
prostriedkoch sa správajú disciplinovane. Nerušia cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a zbytočným 
pobehovaním. Na frekventovaných miestach a nástupištiach sa   disciplinovane podriaďujú  pokynom 
dopravného personálu. 

 

23. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada sám, prípadne jeho  rodič 
alebo zákonný zástupca triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny   
môže povoliť učiteľ príslušnej hodiny. Uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ. 
Uvoľnenie z niekoľkých dní povoľuje riaditeľ školy alebo jeho zástupca na základe písomnej žiadosti rodiča 
(príp. zákonného zástupcu žiaka). Dlhodobé povolenie neprítomnosti na vyučovaní, napr. z dôvodov pobytu 
v zahraničí s rodičmi, ktorí tam dočasne pôsobia, udeľuje riaditeľ školy podľa príslušnej legislatívy o plnení 
povinnej školskej  dochádzky mimo územia SR. Ak zákonný zástupca žiaka požiada o jeho  uvoľnenie 
v priebehu vyučovania, je povinný zabezpečiť odchod dieťaťa v sprievode dospelej osoby zo školy.  

 

24. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť, zlé poveternostné podmienky a 
pod., rodičia sú povinní oznámiť škole dôvod neprítomnosti žiaka najneskôr do 24 hodín. Žiak  po príchode 
do školy  predloží triednej učiteľke písomný doklad na ospravedlnenie a to najneskôr do dvoch dní.        

 

25. Za neospravedlnené hodiny bude školou realizované nasledovné opatrenie: 
- za 15 neospravedlnených hodín v mesiaci – hlásenie príslušným orgánom štátnej správy za 

účelom zastavenia vyplácania prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi, 
- za 60 neospravedlnených hodín v jednom školskom roku – podnet na začatie priestupkového 

konania voči zákonnému zástupcovi.  
 

26. Žiak je povinný oznámiť svojmu rodičovi alebo zákonnému zástupcovi, že ak v rodine žiaka niektorý ochorie 
na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo jeho rodičia (zákonný zástupca) bezodkladne škole. 

 

27. Žiak je povinný oznámiť svojmu rodičovi alebo zákonnému zástupcovi, že neprítomnosť žiaka na výchovnej 
práci v školskom klube v určitý deň alebo po určitú dobu musí oznámiť zákonný zástupca žiaka príslušnej 
vychovávateľke.  

 

28. Ak žiak svojim správaním a agresiou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov 
výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje vzdelávanie 
ostatným účastníkom, vedenie školy umiestni žiaka za prítomnosti pedagogického zamestnanca do 
samostatnej miestnosti a bezodkladne privolá zákonného zástupcu a podľa potreby aj zdravotnú pomoc 
a policajný zbor.  

 

29. Žiak je povinný mať  a nosiť na vyučovanie žiacku knižku a v nej fotokópiu preukazu poistenca. 
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Čl. 2 
Starostlivosť o školský majetok 

 
1. V triedach a školských priestoroch sú povinní žiaci zachovať čistotu, chrániť majetok a udržiavať poriadok. 

 

2. Žiak šetrí svoj majetok predovšetkým  šetrne zaobchádza s pridelenými učebnicami a učebnými pomôckami 
a školskými potrebami. 

 

3. Nepoškodzuje zariadenie budovy školy, triedy, sociálne zariadenia a ostatný majetok. Ak žiak úmyselne 
alebo z nedbanlivosti spôsobí škodu, jeho rodičia alebo zákonný  zástupca  sú povinní túto škodu  nahradiť 
v plnom rozsahu. 

  
Čl. 3 

Povinnosti týždenníka 
 

1. Starať sa o čistotu  a poriadok v učebni a nedovoliť znečisťovať alebo poškodzovať  školské zariadenie 
v učebni. 

 

2. Starať sa o kľúče od šatne a triedy. Dbať o to, aby šatňa a trieda boli počas neprítomnosti žiakov v nich 
zamknuté. 

 

3. Utierať tabuľu, pomáhať  vyučujúcim priniesť učebné pomôcky  z kabinetu. 
 

4. Porušovanie pravidiel bezpečnosti spolužiakmi  oznámiť vždy triednemu učiteľovi. 
 

5. Dbať na to, aby sa v triede nezdržiavali žiaci iných tried, ich prítomnosť ohlási dozorkonajúcemu učiteľovi. 
 

Čl. 3 
Správanie sa žiakov na verejnosti 

 
1. Žiak školy je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných  dní a počas školských 

prázdnin. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom a spolužiakom sa správa úctivo, zdvorilo, čestne a 
priateľsky. 

 

2. Žiak je zdvorilý voči dospelým občanom, najmä k chorým ľuďom a ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v 
dopravných prostriedkoch. Je pozorný k žiakom a občanom telesne chybným a starým ľuďom a podľa 
potreby im ochotne pomáha  pri prechode cez križovatku, pri nástupe a výstupe z dopravného prostriedku a 
pod. Chráni mladších žiakov a deti. 

 

3. Na cestách, na uliciach a križovatkách dodržiava dopravné predpisy, riadi sa pokynmi príslušníkov       
dopravných orgánov alebo svetelnými signálmi. 

 

4. O navštevovaní niektorého odboru základnej umeleckej školy, jazykovej školy alebo záujmových krúžkov 
mimo školy a pod., informuje žiak triedneho učiteľa. 

 

5. Žiakom, ktorí sa správajú v škole i mimo školy príkladne, ktorí si vzorne a svedomito plnia povinnosti, 
pomáhajú iným, prípadne vykonajú statočný čin, budú udelené pochvaly a odmeny. 

 

6. Žiaci, ktorí porušujú pravidlá školského poriadku, budú udelené pokarhaní podľa platných smerníc. Učitelia 
upozornia na ich priestupky rodičov buď osobne, zápismi v žiackej knižke, internetovej žiackej knižky školy 
alebo ich predvolaním do školy. 

 
Čl. 4 

Zdravotná starostlivosť 
 

1. Každý žiak školy je povinný dodržiavať zásady hygieny a bezpečnosti. Musí chrániť svoje zdravie a zdravie 
svojich spolužiakov, nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä: fajčenie, pitie alkoholických 
nápojov a energetických nápojov, užívanie zdraviu škodlivých látok. 
 

2. Žiak školy má povinnosť ohlásiť každé i drobné poranenie vyučujúcemu. 
 

3. Hygienické potreby (mydlo, toaletný papier) má každý žiak vo svojom vrecúšku. Uterák  visí na spoločnom 
vešiaku pri umývadle a  pravidelne  ho používa. Raz za týždeň ho vymieňa za čistý. 

 

4. Žiak dbá na vhodné obliekanie podľa  ročného obdobia a  počasia v záujme starostlivosti o zdravie. 
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ČASŤ IV. 
UDEĽOVANIE ODMIEN  

 
 
1. Pochvala triednym učiteľom bude udelená žiakovi za:  

 

- výborný prospech a vzorné správanie (priemer známok bez výchov do 1,4), 
- úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole niektorej olympiády, súťaže alebo turnaja žiakov, 
- iné prospešné konanie podľa uváženia triedneho učiteľa oceňovaného žiaka.  
 

2. Pochvala riaditeľom školy bude udelená žiakovi za: 

- výborný prospech a vzorné správanie počas celého štúdia (priemer známok 1,0)  
- úspešnú reprezentáciu v krajskom a vyššom kole niektorej olympiády, súťaže alebo turnaja žiakov, 
- záslužný alebo statočný čin, 
- iné prospešné konanie podľa zváženia riaditeľa školy. 

 
 

ČASŤ V. 
SANKCIE ZA PORUŠOVANIE VNÚTORNÉHO PORIADKU ŠKOLY  

 
 

1. Napomenutie od  triedneho  učiteľa bude udelené za:  
- menej závažné porušovanie školského poriadku aj po verbálnych upozorneniach, 
- ojedinelé záškoláctvo alebo vymeškanie časti vyučovacej hodiny preukázateľne zavinené žiakom bez 
objektívnych príčin a bez vedomia jeho rodiča alebo zákonného zástupcu,  
- použitie hrubého alebo vulgárneho výrazu, 
- bezdôvodné necvičenie, nenosenie úboru na TV (trikrát), pomôcok a domácich úloh na vyučovanie, 
- narúšanie hygienickej pohody iných neprezúvaním sa, 
- zapnutý mobilný telefón počas vyučovania.  

 2.  Pokarhanie od triedneho  učiteľa bude udelené po prerokovaní s rodičom za:  
- opakované menej závažné porušovanie školského poriadku aj po napomínaní TU, 
- opakované záškoláctvo presahujúce vymeškanie celej vyučovacej hodiny preukázateľne zavinené žiakom 
bez objektívnych príčin a bez vedomia jeho rodiča alebo zákonného zástupcu, 
- nerešpektovanie pokynov pedagóga, či zamestnanca školy, narúšanie vyučovania, 
- hrubé alebo vulgárne správanie sa voči iným žiakom, 
- verbálne sexuálne obťažovanie, 
- zistené fajčenie, užitie drogy či alkoholu, 
- ďalšie trojnásobné nenosenie úboru na TV, pomôcok a úloh na vyučovanie, 
- manipulácia so zapnutým mobilným telefónom počas vyučovania, čoho dôsledkom bude odobratie mobilu 
vyučujúcim.  

 3.  Pokarhanie od riaditeľa školy bude udelené po prerokovaní vo výchovnej komisii za:  
- opakované menej závažné porušovanie školského poriadku aj po pokarhaní TU, krádež,  
- závažné porušenie školského poriadku, úmyselné poškodenie školského majetku, 
- viackrát sa opakujúce záškoláctvo presahujúce vymeškanie viacerých vyučovacích hodín preukázateľne 
zavinené žiakom bez objektívnych príčin a bez vedomia jeho rodiča alebo zákonného zástupcu, 
- hrubé alebo vulgárne správanie sa voči zamestnancom školy, 
- časté úmyselné narúšanie vyučovania, 
- fyzické napadnutie iného žiaka, 
- fyzické sexuálne obťažovanie, 
- šikanovanie iných žiakov, 
- opakované zistené fajčenie, užitie drogy či alkoholu aj po pokarhaní triednym učiteľom  
- ďalšie trojnásobné nenosenie úboru na TV, pomôcok a úloh na vyučovanie, 
- vyrobenie zvukovej alebo video nahrávky počas vyučovania, čoho dôsledkom bude odobratie mobilu 
vyučujúcim,  
- nevhodné správanie sa mimo školy znižujúce kredit školy (v kine, dopravnom prostriedku a pod.). 

 4.  Zníženú známku zo správania 2. stupňa dostane žiak po prerokovaní vo výchovnej komisii za:  
- opakované priestupky, za ktoré bolo udelené pokarhanie riaditeľom školy,  
- mimoriadne závažné porušenie školského poriadku,  
- časté záškoláctvo presahujúce vymeškanie celého dňa preukázateľne zavinené žiakom bez objektívnych 
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príčin a bez vedomia jeho rodiča alebo zákonného zástupcu, 
- fyzické hrubé ublíženie či zranenie iného žiaka, 
- hrubé alebo vulgárne osočovanie zamestnanca školy. 

 5.  Zníženú známku zo správania 3. stupňa dostane žiak po prerokovaní vo výchovnej  komisii za:  
- opakované priestupky, za ktoré bola znížená známka zo správania na 2.stupeň,  
- správanie žiaka je sústavne v rozpore s pravidlami správania, 
- časté a viackrát sa opakujúce záškoláctvo presahujúce vymeškanie celého dňa preukázateľne zavinené 
žiakom bez objektívnych príčin a bez vedomia jeho rodiča alebo zákonného zástupcu. 

6.  Zníženú známku zo správania 4. stupňa dostane žiak po prerokovaní vo výchovnej  komisii za:  
- opakované priestupky, za ktoré bola znížená známka zo správania na 3. stupeň,  
- žiak sústavne zámerne narúša korektné vzťahy, ohrozuje iných žiakov, 
- časté a viackrát sa opakujúce záškoláctvo trvajúce počas viacerých po sebe idúcich dňoch preukázateľne 
zavinené žiakom bez objektívnych príčin a bez vedomia jeho rodiča alebo zákonného zástupcu. 

  
 

ČASŤ VI. 
ORGANIZA ČNÉ USTANOVENIA  

 
  

Čl. 1 
Samospráva triedy 

 
1. Triedny aktív usmerňuje triedny učiteľ, ktorý dbá o to, aby si  kolektív zvolil triednu samosprávu, ktorá 

zabezpečuje plnenie úloh triedy 
 

2. Prácu triedy, triednej samosprávy organizuje predseda triedy, ktorý: 
 

a) dbá, aby jednotliví členovia triednej samosprávy si riadne plnili svoje povinnosti a zabezpečovali také 
úlohy ako je čistota triedy, pravidelná výmena násteniek, účasť žiakov na rôznych mimoškolských 
podujatiach, 

b) oznamuje zástupkyni riaditeľa školy neprítomnosť vyučujúceho na vyučovacej hodine.  
 

Čl. 2 
Povinnosti učiteľa pri odchode žiakov zo školy po skončení vyučovania 

 
1. Vyučujúci, ktorý má v triede poslednú vyučovaciu hodinu, po jej skončení zabezpečí, aby žiaci: 

a) vyložili žiacke stoličky na lavice, 
b) vyzbierali rozhádzané nepotrebné papiere a iné odpadky. 

 

2. Vyučujúci, ktorý má v triede poslednú vyučovaciu hodinu, po jej skončení skontroluje: 
a) čistotu triedy – učebne, 
b) zatvorenie vodovodného kohútika a vypnutie elektrických zariadení učebne. 

 

3. Vyučujúci, ktorý má v triede poslednú vyučovaciu hodinu sa po jej skončení presvedčí o zatvorení učebne, 
odvedie žiakov do šatne a následne ich vyprevadí do školskej jedálne alebo z budovy školy. 

 
Čl. 3 

 Organizácia vyučovania a činnosti ŠKD 
  

1. Trvanie vyučovacích hodín na škole: 
 

Vyuč. hodina od: do: 
1. 800 845 

2. 855 940 

3. 1000 1045 

4. 1055 1140 

5. 1150 1235 

6. 1245 1330 

7. 1400 1445 

8. 1450 1535 
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2. Trvanie vyučovania na I. stupni v prípade potreby hygienickej prestávky:  
 

6. hod.  1305  - 1350 

7. hod.  1355  - 1440 
 

3. Činnosť v ŠKD začína o 600 hod., resp. po 4.vyuč. hod. a končí o 1700 hod.    
    

 
ČASŤ VII.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

1. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s vnútorným poriadkom školy žiakov na triednických hodinách a 
rodičov na triednych aktívoch Združenia rodičov a pravidelne vyhodnocovať jeho plnenie. 

2. Dodržiavanie vnútorného poriadku školy je pravidelnou náplňou klasifikačných a hodnotiacich 
pedagogických rád a pracovných porád. 

3. Tento predpis ruší platnosť vnútorného poriadku školy z 27.8.2009. 

4. Tento predpis nadobúda platnosť dňom 2. septembra 2010. 

 
 
 
Košice 31.08.2010 
 
 
 
 
 
 
                 PaedDr. A. Suchan 
                                       riaditeľ 


