III. Povinnosti žiaka na vyučovacej hodine
Žiak je povinný:
1. Prichádzať na vyučovanie včas (najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania) v čistom a veku
primeranom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku (nepoužívať líčenie, odev musí
zakrývať spodné prádlo a neodhaľovať iné časti tela okrem končatín).
2. Pri vstupe do budovy školy zložiť si šiltovku a počas vyučovania ju nepoužívať na žiadne účely.
3. V triede a ostatných školských priestoroch zachovávať čistotu .
4. Nepoškodzovať majetok školy, spolužiakov a iných osôb – prípadné škody je povinný uhradiť
rodič. Ak nie je možné určiť vinníka, škodu spôsobenú škole uhradí kolektív triedy.
5. Šetriť učebnice, učebné pomôcky, v 1. týždni školského roka obaliť učebnice a zošity.
Do tabuľky na konci resp. začiatku učebnice si každý žiak napíše svoje údaje: meno a priezvisko žiaka,
školský rok, trieda, stav učebnice na začiatku a konci roka
6. Ku všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy sa správať zdvorilo.
7. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdraviť ju povstaním. Taktiež povstaním
pozdraviť vyučujúceho na začiatku a na konci každej vyučovacej hodiny.
8. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si pripraviť učebnice a pomôcky potrebné pre daný predmet.
9. Pred hodinou TEV a TSV sa prezliecť do športového úboru a obuť si športovú obuv.
10. Nenosiť na hodiny TEV a TSV visiace a kruhové náušnice, retiazky, prstene, žuvačky.
11. Na vyučovacej hodine sedieť na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok triedy.
12. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.
13. Počas vyučovania sedieť disciplinovane, sústredene sledovať výklad, plniť prikázané povinnosti,
pracovať samostatne, nevyrušovať a nerozptyľovať pozornosť spolužiakov.
14. Nosiť pridelené učebnice, žiacku knižku a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa
pokynov učiteľa.
15. Žiacka knižka musí byť podpísaná triednym učiteľom, vybavená pečiatkou a vyplnenou titulnou
stranou.
Na prvej strane za titulným listom bude vpísaná formulka so znením:
Žolík použitý v 1. polroku na predmete ................................
dňa........................................................................................
podpis učiteľa........................................................................
Žolík použitý v2. polroku na predmete .................................
dňa........................................................................................
podpis učiteľa........................................................................
16. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo opýtať, musí sa prihlásiť zdvihnutím ruky.
17. Skúšanému žiakovi nenašepkávať a neodpisovať domáce úlohy.
18. Pripravovať sa na vyučovanie doma alebo v ŠKD.
19. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie /napr. choroba/ ospravedlní sa
učiteľovi na začiatku hodiny. Ak sa žiak na začiatku vyučovacej hodiny neospravedlní, má vyučujúci
právo žiaka skúšať a klasifikovať.
20. Žiak v prípade, ak zabudol učebnú pomôcku, učebnicu alebo žiacku knižku je povinný sa na začiatku
vyučovacej hodiny ospravedlniť vyučujúcemu.

21. Nepripravený žiak môže 1 krát za polrok využiť v ľubovoľnom predmete „žolíka“, ale iba vtedy, ak má
žiacku knižku v škole /pečiatka školy + podpis triedneho učiteľa/. Použitie „žolíka“ zaznamená
vyučujúci do ŽK.
22. Dodržiavať zásady slušného a bezpečného správania sa na vyučovaní, obzvlášť na hodinách TEV a
TSV (hanlivé a vulgárne výrazy sú prísne zakázané), počas výchovnej činnosti v ŠKD, počas prestávok
a akciách organizovaných školou.
23. Za každé vymeškanie vyučovania doniesť potvrdenie od lekára alebo písomné potvrdenie podpísané
zákonným zástupcom.
24. Ak žiak nemôže cvičiť zo zdravotných dôvodov, prinesie ospravedlnenie od lekára a predloží ho
triednemu učiteľovi a učiteľovi TEV a TSV. Ak lekár odporučí žiakovi oslobodenie od TEV a TSV,
predloží rodič riaditeľovi školy písomnú žiadosť spolu s odporúčaním lekára.
25. Ihneď oznámi zmenu trvalého, prípadne prechodného bydliska a telefónneho čísla zákonných zástupcov
triednemu učiteľovi.
26. Žiaci 1. - 4.ročníkov chodia na hodinu TEV do telocvične spolu s príslušným vyučujúcim telesnej
výchovy, najneskôr 2 minúty pred zvonením na začiatok vyučovacej hodiny.
27. Žiaci 5. – 9.ročníkov chodia sami minimálne 2 minúty pred začiatkom vyučovacej hodiny k pravým
dolným schodom, oproti vstupným dverám do priestorov častí telocvičného traktu. Tu si ich preberá a
usmerňuje učiteľ TSV.
28. K odborným učebniam a do odborných učební vstupujú žiaci iba v prítomnosti vyučujúceho.
29. Na vyučovaciu hodinu v PC učebni, žiaci 5. – 9. ročníkov čakajú vyučujúceho na prvom poschodí ,
pri pravých schodoch. V žiadnom prípade sa nenachádzajú na druhom poschodí pri PC učebni. K PC
učebni odchádzajú až v sprievode vyučujúceho.

Povinnosti šatniara:
1.
2.
3.
4.

Zdržiavať sa v šatni v čase od 7.35 do 7.55 hod.
O 7.55 hod. uzavrieť šatňu a kľúč odovzdať na vrátnici.
Po skončení vyučovania otvoriť šatňu a zotrvať v nej počas obeda ostatných spolužiakov.
Zatvoriť šatňu po odchode posledného žiaka a kľúč zanechať na vrátnici.

Povinnosti týždenníka:
1. Na začiatku vyučovacej hodiny nahlásiť vyučujúcemu mená chýbajúcich žiakov .
2. Postarať sa o zabezpečenie učebných pomôcok, kriedy, čistej tabule a poriadku v triede .
3. Po 5 minútach neprítomnosti vyučujúceho na hodine oznámiť to v zborovni školy, prípadne vedeniu
školy .
4. Po skončení vyučovania a pri striedaní tried v odborných učebniach skontrolovať, prípadne
zabezpečiť poriadok v triede /stoličky, papiere, voda, svetlo, okná/.

