Školský poriadok pre žiakov CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
Všetci žiaci sú Božími deťmi, majú všetky práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa,
zároveň sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy v súlade
s učením katolíckej Cirkvi a správať sa tak v škole, na akciách poriadaných školou, ale i mimo
vyučovania.
1. ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA
1. V škole a v jednotlivých triedach sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom
školy.
2. Budova školy sa otvára o 6,30 hod.
3. Žiaci sú do 7,40 hod v ŠKD s pedagógom v určenej učebni a o 7,40 odchádzajú do
kmeňovej učebne.
4. Vyučovanie sa začína o 8,00 hod,
5. Vyučovanie sa začína i končí modlitbou.
6. Vyučovacie hodiny ak nie je stanovená obedná prestávka:
0. hodina 7,05 – 7,50
1. hodina 8,00 – 8,45
2. hodina 8,55 – 9,40
3. hodina 10,00 – 10,45
4. hodina 10,55 – 11,40
5. hodina 11,50 – 12,35
6. hodina 12,40 – 13,25
6. hodina 13,00 – 13,45 /ak je spojená so 7. hod./
7. hodina 13,45 – 14,30 / ak sa vyučuje aj 6. hodina /
7. hodina 13,00 – 13,45 / ak je 6.hodina voľná /
Vyučovacie hodiny ak je stanovená obedná prestávka 11,40 – 12,15:
5. hodina 12,15 – 13,00
6. hodina 13,05 – 13,50
6. hodina 13,00 – 13,45 /ak je spojená s 5. hod/
7. hodina 13,45 – 14,30 /ak je spojená so 6. hod/
7. hodina 13,50 – 14,35 /ak je samostatne/
Vyučovacie hodiny v skrátenom režime napr. na prvý piatok v mesiaci:
0. hodina 7.05 – 7.40
sv. omša 8.00 – 9.00
1. hodina 9.00 – 9.35
2. hodina 9.45 – 10.20
3. hodina 10.35 – 11.10
4. hodina 11.20 – 11.55
5. hodina 12.05 – 12.40
6. hodina 12.45 – 13.20
Vyučovacie hodiny v skrátenom režime napr. na prvý piatok v mesiaci ak je stanovená obedná
prestávka 11,55 – 12,20:

5. hodina 12.20 – 13:00
7. Exkurzie sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v súlade s učebnými osnovami a s
tematickými plánmi. Organizuje ich a za ich úroveň zodpovedá vyučujúci, ktorého predmet
najviac súvisí s obsahom exkurzie. Ich rozsah a obsah schvaľuje po predložení návrhu
predsedom predmetovej komisie riaditeľ školy na začiatku roku a zaraďuje ich do ročného
plánu práce.
8. Školské výlety sa môžu organizovať jeden raz v školskom roku. Trvať môžu jeden deň, pre
ročníky 7. - 9. najviac dva dni. Plán školského výletu pripravuje v spolupráci s rodičmi triedny
učiteľ, pričom zároveň zodpovedá za jeho úroveň. 5.- 9. ročník môže ísť na výlet až po
klasifikačnej porade. Výlety možno realizovať ak boli písomné návrhy predložené na
schválenie riaditeľovi školy.
9. Školský klub detí začína svoju činnosť ráno od 6,30 hod. do 7,45 hod. Po vyučovaní
začína o 11,40 hod. a končí o 17,00 hod. Počas pobytu žiakov v ŠKD platí školský poriadok
v celom rozsahu.
10. Školská jedáleň je v prevádzke pre ZŠ od 11,50 hod do 14,15 hod. Harmonogram
vydávania obedov pre žiakov je daný rozvrhom hodín.
2. PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY
1. Žiak prichádza do školy min. 15 minút pred začiatkom vyučovania a 5 minút pred začiatkom
vyučovania musí už byť v triede.
2.
Oneskorené príchody po začiatku vyučovania bez vážneho dôvodu sú narúšaním
vyučovania a preto majú svoje následky. Absencia dlhšia ako 20 minút sa počíta ako absencia
z celej vyučovacej hodiny. Tri absencie kratšie ako 20 minút sa počítajú ako absencia z celej
vyučovacej hodiny.
 5 takýchto oneskorených príchodov za štvrťrok - pokarhanie triednym učiteľom
 10 takýchto oneskorených príchodov za štvrťrok - pokarhanie riaditeľom školy
 15 takýchto oneskorených príchodov za polrok - znížená známka zo správania
3. Za neospravedlnenú absenciu do 6 vyuč. hodín riaditeľ školy uloží na návrh triedneho učiteľa
niektoré z výchovných opatrení (napomenutie, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie
riaditeľom školy) a pri počte neospravedlnených hodín vyššom ako 6 hodín navrhuje zníženú
známku zo správania od 2. stupňa do 4; podľa závažnosti.
4. Pri vstupe do budovy školy si žiak očistí obuv, v šatni si odloží vrchný odev a preobuje sa
do zdravotne nezávadných prezuviek. Každý žiak má v šatni pridelený vešiak. Pred odchodom
zo školy prezuvky v šatni ukladá na policu alebo zavesí do plátenného vrecúška. Prezuvky
nemôžu mať čiernu podrážku, lebo zanechávajú na podlahe čierne šmuhy.
5.

Žiak nemôže do školy prichádzať na skateboarde a kolieskových korčuliach.

6. Do školy sa prichádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Plot sa
neprelieza!
3. PRÍTOMNOSŤ ŽIAKA NA VYUČOVANÍ
1. V priebehu vyučovania i cez prestávky žiak nesmie bez dovolenia učiteľa odísť z budovy
školy.

2. Zo školy žiak odchádza po skončení vyučovania. Ak sa stravuje v školskej jedálni, odchádza
hneď po naobedovaní sa (ak nenavštevuje ŠKD).
3. Ak žiak nemôže byť z vážnych príčin na vyučovaní, jeho rodičia požiadajú vopred písomne
o uvoľnenie
- príslušného vyučujúceho, ktorý uvoľní žiaka zo svojej hodiny
- triedneho učiteľa, ktorý uvoľní žiaka maximálne na 1 deň
- riaditeľa školy, ktorý dáva povolenie na viac dní
4. Ak žiak ochorie, rodič to oznámi škole najneskôr do 24 hodín.
5. Žiak prinesie lekárske ospravedlnenie, prípadne ospravedlnenie od rodičov bezprostredne po
nástupe do školy. Na žiadosť rodiča je žiakovi ospravedlnené bez lekárskeho potvrdenia najviac
5 dní choroby za polrok. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne
odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný
doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu
ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný
zástupca potvrdenie od lekára.
6. Riaditeľ školy neuvoľňuje žiaka z vyučovania, ak je dôvodom rodinná dovolenka. Môže
uvoľniť žiaka na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu až po koncoročnej
klasifikačnej pedagogickej rade.
7. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín
v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky (záškoláctvo) a rieši sa
v spolupráci s okresným úradom.
4. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV V ŠKOLE
1. Žiaci celej školy (vrátane detí z materskej školy) majú vytvárať spoločenstvo ľudí, ktorí sa
majú radi a riadia sa zásadami kresťanskej morálky. Žiaci rôznych ročníkov sa spolu kamarátia,
starší žiaci pozitívne vplývajú na mladších. Spolužiaka, ktorý sa takto nespráva, má žiak podľa
svojich schopností láskavo napomínať, najmä svojím vlastným príkladom.
2. Žiak prejavuje úctu vyučujúcim, zamestnancom školy a iným dospelým (aj neznámym)
osobám svojím pozdravom, daním prednosti pri vstupe do dverí a pohybe na chodbách. Žiak
zdraví školských pracovníkov aj mimo školy. Pri vstupe dospelej osoby do triedy žiak vstane,
nevstáva pri písaní písomných prác, na hodinách výtvarnej, telesnej výchovy a pracovného
vyučovania.
3. V škole sa zdravíme pozdravom: Pochválený buď Ježiš Kristus, Dobrý deň, S Pánom
Bohom, Zbohom, Do videnia,
4. Pred hodinou si žiak pripraví na lavicu pomôcky – učebnice, zošity, žiacku knižku. Ak chce
žiak odpovedať, alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky. Snaží sa na všetkých
predmetoch podávať maximálne výkony podľa svojich schopností. Žiakovi sa prestávka začína
nie zazvonením, ale na pokyn vyučujúceho.

5. Po zazvonení na hodinu žiak sedí ticho na svojom mieste, prichádzajúceho vyučujúceho
pozdraví postavením sa vedľa svojej lavice.
6. Počas vyučovania žiak sedí na mieste určenom triednym učiteľom alebo príslušným
vyučujúcim, nevyrušuje, aktívne a tvorivo sa zapája do vyučovacieho procesu a riadi sa
pokynmi vyučujúceho
7. Žiak sa svedomito pripravuje na vyučovacie hodiny (i zastupované) doma, neodpisuje
domáce úlohy v škole. Ak chýbal, alebo sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť z niektorého
predmetu, v prvý deň po príchode do školy na začiatku hodiny požiada vyučujúceho o
ospravedlnenie. Žiak je povinný zameškané učivo sa čo najskôr doučiť, chýbajúce poznámky
si dopísať.
8. Svoje miesto udržuje v čistote a poriadku. Šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské
zariadenie a ostatný školský majetok
9 Ak majú žiaci vyučovaciu hodinu mimo svojej triedy, po zazvonení na hodinu počkajú v
triede na vyučujúceho a odchádzajú v jeho doprovode.
.
10. Na hodinu telesnej výchovy sa žiak oblieka do úboru podľa pokynov vyučujúceho - nosí
iné oblečenie, ako počas dňa. Žiaci 1.a 2. ročníka sa prezliekajú v triede, po prezlečení čakajú
na vyučujúceho ticho v triede. Ostatní žiaci sa prezliekajú v šatni telocvične. Po prezlečení
čakajú pred telocvičňou - pri šatni. Hodinky, retiazky a pod. žiak odovzdáva vyučujúcemu a po
hodine si ich vyzdvihne. Úbor si žiak nenecháva v šatni, ale nosí si ho vždy domov.
11. Počas malých prestávok sa žiak zdržuje vo svojej triede.
12. Cez veľkú prestávku desiatuje žiak v triede, alebo sa prechádza po chodbe. V prípade
pekného počasia sa prezuje a ide na školský dvor podľa pokynov asistencie na chodbách.
13. Žiak využíva prestávky na oddych, rozhovor a prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.
Na WC chodí cez prestávky (nie pri zvonení na ukončenie prestávky alebo počas hodiny).
14. Na sv. omšu prichádza načas, aktívne sa zapája do liturgie. V kostole / kaplnke / sa zdržiava
na mieste určenom triednym učiteľom. Ak žiak príde na sv. omšu neskôr, zaradí sa hneď k
svojej triede, neostáva v predsieni ani vzadu. Po sv. omši žiak odchádza z kostola /kaplnky/ na
pokyn učiteľa a spoločne s ostatnými ide do triedy.
15. Žiak nevyčkáva na vyučujúceho pred zborovňou, nevolá ho zbytočne von. Všetky
záležitosti s vyučujúcim sa snaží vybaviť na hodine alebo po vyučovacej hodine. Pre pomôcky
chodí len žiak, ktorého určil príslušný vyučujúci.
16. Žiak dbá o osobnú hygienu, chodí do školy oblečený primerane a vhodne, čisto a bez
výstredností. Nefarbí si vlasy, nechty, oči, ústa, nenosí piercing, nevhodné tetovačky, chlapci
nenosia náušnice, dlhé vlasy, ani výstredné úpravy vlasov, dievčatá nenosia krátke sukne
a krátke nohavice / max. 10 cm od stredu kolena nahor /, ani šaty /tričká/ na ramienkach.
17. Žiak nosí do školy len veci, ktoré sú potrebné na vyučovanie. Nepoužíva v škole drahé
veci, predmety alebo hry, ktoré rušia pozornosť ( walkman, discman,...), ohrozujú zdravie alebo

bezpečnosť ostatných spolužiakov. Za cenné veci žiaka, prípadne väčšie sumy peňazí škola
neberie zodpovednosť.
18. Vo všetkých školských priestoroch (zvlášť v kaplnke) je zakázané žuť žuvačku.
19. Pri odchode zo školy žiak vyčistí svoju lavicu, zem od odpadkov a papierov, v lavici nič
nenecháva, stoličku zasunie za lavicu, opustí triedu na pokyn vyučujúceho.
Učebnice a pomôcky, ktoré učitelia dovolia žiakovi nechávať si v škole, žiak odkladá do
skrinky v triede.
20. Žiak šetrí elektrickou energiou a vodou.
21. Manipulovať s oknami, závesmi môže žiak len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z
bezpečnostných dôvodov sa nevykláňa z okien a nič z nich nevyhadzuje von.
22. Žiak je úprimný, keď sa ho dospelý opýta na čokoľvek, čo skutočne alebo domnelo urobil.
23. Žiacku knižku musí mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť
podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.
24. Triedny učiteľ určuje dvoch žiakov ako týždenníkov, ktorí majú nasledovné povinnosti:
 na začiatku hodiny hlásia mená chýbajúcich spolužiakov
 neprítomnosť vyučujúceho oznámia po 5 minútach po zazvonení v riaditeľni alebo v zborovni
 udržujú triedu i tabuľu počas celého vyučovania v čistote
 zabezpečujú dostatok kriedy od triedneho učiteľa
 po poslednej hodine sú zodpovední za zatvorenie vody, zhasnutie svetiel, zotretie tabule
mokrou špongiou, za upratanie triedy
25. Všetky činnosti po vyučovaní (nástenky, krúžky,...) môže žiak vykonávať len pod dozorom
vyučujúceho.
26. Ak sa žiak na niektoré vyučovacie hodiny premiestňuje, robí tak organizovane s ostatnými
spolužiakmi a pod dohľadom učiteľa. Dbá, aby sa neoneskoril na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
27. V školskej jedálni sa žiak správa podľa pokynov dozor konajúcich učiteľov a kuchynského
personálu.
28. Pred jedlom i po ňom sa krátko modlí. Pri obede nevykrikuje a zbytočne nerozpráva, po
naobedovaní odnesie všetok použitý riad na odkladacie miesto a hneď odchádza z jedálne.
29. Žiak sa správa pri popoludňajšej činnosti podľa pokynov vychovávateliek.
30. Žiakovi je prísne zakázané:

prinášať do školy alebo na školské akcie cigarety, alkohol, akékoľvek druhy drog či
návykových látok a používať ich v škole alebo mimo nej, energetické nápoje, pyrotechniku,
hracie karty s vyobrazením bojovej tematiky alebo iným nevhodným motívom

prinášať do školy alebo na školské akcie časopisy, knihy a iné materiály, ktoré sú v rozpore
s katolíckou vierou a morálkou

propagovať všetko , čo je v rozpore s duchom a charakterom školy, v rozpore s učením
katolíckej Cirkvi
 používať mobilné telefóny v budove i areáli školy. Vo výnimočných prípadoch po
konzultácii s rodičmi môže riaditeľ rozhodnúť inak.


31. Žiak, ktorý svojimi postojmi, názormi a správaním pohoršuje spolužiakov, narúša výchovu
alebo vyučovanie a ani po napomenutí riaditeľom školy v nich nenastáva náprava, bude zo
školy vylúčený.
5. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV MIMO ŠKOLY
1. Žiak sa v škole, cestou do školy i mimo nej, počas voľných dní i prázdnin správa ako kresťan
- láskavo, slušne, ohľaduplne. Uvedomuje si, že reprezentuje Ježiša Krista, robí česť sebe i
škole. Nenavštevuje zariadenia a podujatia, ktoré sú v rozpore s morálkou kresťana i každého
slušného človeka.
2. V prípade zistenia akejkoľvek kriminálnej činnosti bude žiak postihnutý podľa rozhodnutia
pedagogickej rady, môže byť aj vylúčený zo školy.
6. BEZPEČNOSŤ ŽIAKOV A OCHRANA MAJETKU
1. Žiak dodržuje dopravné predpisy cestou do školy i zo školy.
2. Žiak chráni školský majetok, i majetok svojich spolužiakov. Dbá o čistotu a poriadok vo
všetkých spoločných priestoroch - šatniach, chodbách, sociálnych zariadeniach.
3. Vo svojej triede dbá o poriadok a čistotu, estetickú výzdobu, aktuálne nástenky, kvety tak,
aby sa v nej všetci dobre cítili. Udržuje zverenú lavicu a stoličku v dobrom a čistom stave. V
prípade poškodenia majetku školy úmyselným alebo nedbalým zaobchádzaním žiaka, zákonný
zástupca je povinný na vlastné náklady uviesť poškodené veci do pôvodného stavu, prípadne
uhradiť škodu.
4. Žiak je povinný triednemu učiteľovi ohlásiť akékoľvek poškodenie inventáru školy i
skutočnosti ohrozujúce bezpečnosť a zdravie.
5. Žiak sa stará o svoje učebnice, zošity, žiacku knižku - musia byť obalené, čisté, poznámky
v zošitoch primerane estetické.
6. Počas prestávok sa žiak zdržiava v triede, na chodbe, alebo na školskom dvore. Nevykláňa
sa z okien, nekričí na ľudí idúcich po ulici,... neskáče ani sa nekĺže po schodoch, nebehá po
chodbách a triede, nerobí hluk, nehojdá sa na stoličke, bez príčiny nepúšťa vodu, nehrá sa
v triede kolektívne loptové hry (futbal,...).
7. Žiak nepoškodzuje nástenky na chodbách, nemôže manipulovať s didaktickou technikou
a elektrickými prístrojmi. V odborných učebniach nesmie manipulovať s predmetmi
(prístrojmi), ktoré sa nachádzajú v miestnosti. Do odborných učební a telocvične vstupuje len
s vyučujúcim.
8. Na informatickej výchove, pracovnom vyučovaní, výtvarnej a telesnej výchove žiak
dodržiava osobitné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

9. Na exkurziách, výletoch a plaveckom výcviku, kultúrnom podujatí, účelovom cvičení,
didaktických hrách, škole v prírode žiak dodržuje okrem zásad uvedených v školskom poriadku
aj zvláštne bezpečnostné predpisy, všetky pokyny vyučujúcich alebo iných vedúcich.
10. Žiak dodržiava bezpečnostné predpisy aj pri presune a doprave na tieto podujatia. Po
skončení akcie je žiak povinný spoločne s vedúcimi akcie vrátiť sa ku škole. Výnimka sa
udeľuje len po písomnom potvrdení žiadosti rodiča o zmenu návratu žiaka z akcie triednym
učiteľom, alebo riaditeľom školy.
11. V prípade úrazu alebo zdravotných ťažkostiach počas pobytu v škole má žiak neodkladne
informovať vyučujúceho, dozorkonajúceho, alebo triedneho učiteľa.
12. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne žiakovi prvú pomoc vyučujúci - zdravotník. Pri
vážnejšom úraze alebo ochorení zabezpečí škola lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení škola
informuje rodičov.
13. O zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia v škole je žiak oboznámený na začiatku
školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci oboznámia žiaka s osobitnými
bezpečnostnými predpismi na 1. vyučovacej hodine.
7. HODNOTENIE PROSPECHU A SPRÁVANIA SA ŽIAKOV
1. Na oboznamovanie rodičov žiaka s prospechom a správaním slúži žiacka knižka, prípadne
ďalší slovník, ktorý môže zaviesť pre žiakov triedny učiteľ. Žiak je povinný žiacku knižku ,
prípadne slovník nosiť na každú vyučovaciu hodinu a predložiť na požiadanie vyučujúcemu,
dať si zapísať známky a oznamy, každý oznam alebo známku dať podpísať rodičom a pravdivo
informovať rodičov o udalostiach v škole. Rodičia žiakov by sa mali vo vlastnom záujme
zúčastňovať hlavne stretnutí rodičov a konzultácií s triednym učiteľom, prípadne s ostatnými
vyučujúcimi a informovať sa o správaní a prospechu svojich detí (nespoliehať sa iba na zápisy
v žiackej knižke).
2. Kritériom na hodnotenie prospechu v jednotlivých predmetoch je kvalita vedomostí a
zručností, ktoré žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na
systematickosť práce počas celého obdobia a tiež na snahu podávať maximálne výkony podľa
svojich schopností.
3. Ak žiak počas polroka vymešká z určitého predmetu viac ako 1/3 vyučovacích hodín a nebol
klasifikovaný, vykoná z neho na konci polroka komisionálnu skúšku.
4. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie školského poriadku počas klasifikačného
obdobia. Ak žiak nedodržuje školský poriadok a nerešpektuje pokyny učiteľa, môže byť jeho
priestupok zaznamenaný zápisom v klasifikačnom zázname. Vážne a viacnásobné porušenia
školského poriadku zapísané v klasifikačnom zázname môžu byť na konci klasifikačného
obdobia hodnotené nasledovne:
1 - 4 zápisy
- napomenutie triednym učiteľom
5 - 7 zápisov
- pokarhanie triednym učiteľom
8 a viac zápisov
- pokarhanie riaditeľom školy, možnosť zníženej známky zo správania
O opatreniach na posilnenie disciplíny nerozhodujú len zápisy v žiackych knižkách a
klasifikačnom zázname, ale aj poznatky jednotlivých vyučujúcich o správaní sa žiakov (aj

mimo areálu školy). V prípade, že po týchto opatreniach nedôjde k náprave, nasleduje
vylúčenie zo školy.
5. Pochvaly sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za dlhodobú úspešnú
prácu, reprezentáciu školy,...
Žiak môže dostať tieto pochvaly:
- pochvala od triedneho učiteľa
- pochvala od riaditeľa školy
8. PRÁVA ŽIAKOV
Každý žiak je Božím dieťaťom, ľudskou osobou so svojou neopakovateľnosťou a dôstojnosťou.
Žiak má právo:
1. Na zodpovedné duchovné a morálne formovanie v súlade s učením katolíckej Cirkvi.
2. Na poskytovanie kvalitných vedomostí primerane svojmu veku a schopnostiam, na
zrozumiteľný výklad učiva. K danému učivu má právo položiť otázky a dostať na ne
odpoveď.
3. Zúčastňovať sa na celom vyučovacom procese, aktívne pracovať v krúžkoch, zapájať sa do
súťaží organizovaných školou.
4. Na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov a spolužiakov.
5. Byť oboznámený s výsledkom hodnotenia ústnej odpovede i písomnej práce, vrátane
poukázania na chyby, ktorých sa dopustil. Na konci klasifikačného obdobia byť ešte pred
uzatvorením známok informovaný o navrhovanom celkovom hodnotení.
6. Na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok.
7. Na bezpečné, čisté a hygienické prostredie.
8. Šíriť okolo seba radosť, pokoj a lásku, a to isté očakávať aj od svojho okolia.
9. Žiadne práva dieťaťa nemožno používať tak, aby obmedzovali práva iných.
9. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČA / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Rozhodujúcu úlohu vo výchove detí majú rodičia. Rodičia majú byť osobným životom,
správaním sa a vzťahom k spoločnosti príkladom svojmu dieťaťu.
Rodičia zodpovedajú za všestranný vývoj dieťaťa, starajú sa sústavne a dôsledne o jeho
výchovu, výživu a riadia jeho konanie tak, aby z neho vyrástol zdravý a dobrý človek.
Rodič má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu
a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu,
záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej
príslušnosti.
Zákonný zástupca žiaka má právo:




na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie
žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení boli
poskytované žiakovi informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade s
princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a
školským poriadkom,









na odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok
podľa odporúčania pedag. psychologického zariadenia
byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom Rady školy
požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti
klasifikácie
byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa školy.
na vyriešenie podnetov, sťažností

Zákonný zástupca žiaka je povinný:










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 výchovnovzdelávacie 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,
zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny
priebeh vzdelávacieho procesu.
zúčastňovať sa na schôdzach rodičovských združení.
ak prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu, dbá, aby dochádzal pravidelne a
včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov.
nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a
včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona.
Školský poriadok Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera pre ZŠ je
platný od šk. roku 2018/2018. Pri porušení školského poriadku bude žiak znášať následky podľa
postihov schválených pedagogickou radou.
Dokument je platný pre školský rok 2018/2019.

Mgr. Anna Badžgoňová
riaditeľ školy

