I. Organizácia činnosti školy a zásady správania sa žiakov
1. Budova školy sa otvára o 7. 35 . Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, sa zdržujú pred budovou školy.
Správajú sa tak, aby neohrozovali svoju bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, zamestnancov školy
a okoloidúcich.
Po vstupe do budovy školy žiaci 1. stupňa vchádzajú do priestorov šatní po ľavej strane
a žiaci 2. stupňa po pravej strane. V šatni sa bezodkladne prezujú a opúšťajú priestory šatne.
2. Pred vstupom do budovy školy si žiak dôkladne očistí obuv, v šatni sa povinne prezuje. Používa iba
také prezuvky, ktorých podrážka nezanecháva šmuhy a má ich uložené vo vrecku alebo pod lavičkou
v šatni svojej triedy respektíve vo svojej skrinke. Vonkajší odev (kabát, vetrovka) musí byť zavesený
na vešiaku v šatni resp. v skrinke. Potom žiak bezodkladne odchádza do triedy.
3. Budova školy sa zatvára o 7.55 hod.
4. Začiatok vyučovania je stanovený na 8.00 hod.
5. Najneskôr do 7.55 hod. žiak zaujme miesto v triede alebo odbornej učebni.
6. Žiak nesmie opustiť svojvoľne budovu školy, len v sprievode zákonného zástupcu.
7. Prísne sa zakazuje opustiť areál školy za účelom nákupov, či zdržiavať sa na malom dvore.
8. ŠKD opúšťa žiak len na základe údajov v zápisnom lístku.
9. Malé prestávky trvajú 10 minút. Počas nich zotrvávajú žiaci v triedach.
10. Veľká prestávka je po 2. vyučovacej hodine a trvá 20 minút. Počas veľkej prestávky sa žiaci podľa
pokynov dozor konajúcich učiteľov zdržujú:
a) v prípade nepriaznivého počasia a v zime na chodbách alebo v triedach
b) v letných a jarných mesiacoch na školskom dvore na učiteľmi určených plochách. Nebehajú
medzi kríkmi a neničia trávnatý porast. Dbajú o to, aby sa v týchto priestoroch pohybovali
bezpečne a s ohľadom na druhých, aby nikto neznečisťoval okolie školy odpadkami (papier,
servítky a rôzne odpadky zahadzovali do koša, nie na zem), neničili rastliny a dreviny vysadené
v areály školy aj mimo neho.
Počas pobytu na školskom dvore sa každý deň strieda I. stupeň s II. stupňom.
I. stupeň vychádza na školský dvor ľavým východom.
II. stupeň vychádza na školský dvor pravým východom
11. Prestávku žiaci využívajú na oddych, na prípravu učebníc, pomôcok a na presun do inej učebne,
odbornej učebne alebo telocvične.
12. Žiak je povinný dodržiavať zásady bezpečného správania sa pri presune na vyučovacie hodiny.
Presúva sa chôdzou, nie behom, po schodoch zostupuje a vystupuje po jednom schode v pravej časti
schodištia. Prísne sa zakazuje akékoľvek predbiehanie osôb v rade pred ním, ako aj naháňanie sa,
skákanie zo schodov, či šmýkanie po zábradlí. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sa žiaci zdržiavajú
na svojom mieste.
13. Po každej vyučovacej hodine sú žiaci povinní dať triedu do poriadku (zotrieť tabuľu, vyzbierať
papiere, zasunúť resp. vyložiť stoličky, zhasnúť svetlá).
14. Koniec vyučovania je stanovený rozvrhom hodín alebo mimoriadnym pokynom na základe
rozhodnutia riaditeľa školy.
15. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní, zanechať triedu v poriadku ,vyložiť všetky stoličky a
v sprievode vyučujúceho sa presunúť vždy pravým schodišťom do šatne a opustiť budovu školy, ak
sa nestravujú v ŠJ. Ak sa stravujú presunú sa – vždy pod dozorom posledného vyučujúceho - na obed.
V žiadnom prípade nezostávajú v budove školy bez dozoru pedagogického pracovníka.
16. Na popoludňajšie vyučovanie, záujmovú činnosť a iné mimoškolské aktivity, ktoré sa uskutočňujú
v budove školy, žiaci prichádzajú 5 minút pred ich začiatkom a čakajú na vyučujúceho pred budovou
školy.
17. Žiaci spolu s vyučujúcim odchádzajú do šatní, kde sa prezujú a odtiaľ odchádzajú do určenej učebne.
18. Na popoludňajšie vyučovanie TSV a športovú záujmovú činnosť čakajú žiaci vyučujúceho pri vchode
do priestorov plavárne.
19. Po ukončení popoludňajšieho vyučovania resp. záujmového útvaru odchádzajú žiaci v sprievode
vyučujúceho do šatne a domov.
20. Zdržiavať sa v budove školy bez pedagogického dozoru je prísne zakázané.

21. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, kurzoch a v ŠVP sa žiaci riadia ŠP a podľa pokynov
pedagogických pracovníkov.
22. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sa v nej správajú disciplinovane a rešpektujú dozor konajúcich
učiteľov a personál ŠJ.
23. Na obed žiaci prichádzajú až po skončení vyučovania ,vždy v sprievode vyučujúceho.
24. Pri preberaní jedla sa každý žiak preukáže lístkom platným v tento deň.
25. Žiaci ŠKD prichádzajú a odchádzajú z jedálne v sprievode vychovávateliek.
26. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka oznámi rodič triednemu učiteľovi do 24 hodín.
27. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou:
 z 1 vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho
 na 1 deň od triedneho učiteľa
 na viac ako 1 deň od riaditeľa školy.
28. Ak žiak vymešká viac ako 60 hodín, alebo 1/3 z plánovaných vyučovacích hodín v danom
klasifikačnom období je povinný na návrh vyučujúceho vykonať komisionálne skúšky.
29. Žiaci, ktorí nerešpektujú a porušujú ŠP budú na základe návrhu triedneho učiteľa vylúčení zo školskej
akcie /napr. návšteva divadelného predstavenia, kina, akcie organizované Centrom voľného času,
mestom Košice/ a zostanú v triede, kde sa vykonáva výchovno - vzdelávací proces s určeným
pedagogickým dozorom až do konca plánovanej akcie.
30. Žiaci nesmú klamať, zavádzať, podvádzať pri domácej príprave, na vyučovaní, pri písomnom
a ústnom skúšaní. Pri porušení zákazu bude v pedagogickej rade prerokovaná znížená známka zo
správania.
31. Zakazuje sa rozširovať prostredníctvom sociálnych sietí akékoľvek nepravdivé, zavádzajúce alebo
hanlivé údaje znevažujúce alebo poškodzujúce meno našej školy, jej zamestnancov a žiakov. Pri
porušení zákazu bude v pedagogickej rade prerokovaná znížená známka zo správania.
32. Zakazuje sa vulgárne, hanlivo, urážlivo vyjadrovať o škole, zamestnancoch a o žiakoch školy nielen
prostredníctvom sociálnych sietí, ale aj v priestoroch školy a na verejnosti. Pri porušení zákazu bude
v pedagogickej rade prerokovaná znížená známka zo správania.
33. Žiaci udržujú čistotu a poriadok na sociálnych zariadeniach, v priestoroch šatní a v okolí školy,
okamžite hlásia akékoľvek poškodenie.

