
 Základná škola s materskou školou Horná Streda 

 

 Dodatok č. 1 k školskému poriadku 
 

Čl. 1  

Využívanie multifunkčného ihriska 

1. Žiaci majú prísny zákaz zdržiavať sa na multifunkčnom ihrisku v čase pred vyučovaním. Po príchode do 

areálu školy v čase do 7,10 hod. sa zdržujú vo vstupnej chodbičke alebo na terase. O 7,10 hod. sa 

presúvajú do šatne, kde sa prezujú a čakajú pod dohľadom pedagóga do 7,20 hod. Po zvonení o 7,20 

hod. sa kultivovane presúvajú do svojich tried, kde sa pripravujú na vyučovanie. 

2. Využívanie multifunkčného ihriska žiakmi v čase po vyučovaní a mimo činnosti záujmových krúžkov je 

na zodpovednosť zákonných zástupcov. V prípade úrazov, konfliktov, straty osobných vecí a pod. 

škola nenesie žiadnu zodpovednosť. 

 

Čl. 2  

Zodpovednosť za žiakov 

1. Škola preberá zodpovednosť za žiakov od 7,10 hod. do konca vyučovania, počas školských akcií  

a počas činnosti záujmových krúžkov. 

2. Pobyt žiakov v areáli školy v inom čase ako (viď bod 1), je na zodpovednosť zákonných zástupcov. 
 

Čl. 3 

Reprezentácia školy  

1. Reprezentovať školu na vedomostných, športových, kultúrnych a iných podujatiach je žiak povinný na 

základe výberu zodpovedného pedagóga. 

2. Žiak, ktorý odmietne školu reprezentovať z iných, ako zdravotných dôvodov                ( potvrdenie od 

lekára ), nemôže byť klasifikovaný známkou výborný.  

 

Čl. 4 

Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka 
 

1. Zákonný zástupca môže ospravedlniť svoje dieťa z vážnych rodinných dôvodov najviac 3 krát za 

polrok na jeden deň vyučovania. Neprítomnosť oznámi vopred, najneskôr však do 7,30 hod.  triednemu 

učiteľovi telefonicky. Nasledujúci deň predloží písomné ospravedlnenie s uvedením dôvodu  

neprítomnosti žiaka na vyučovaní. 

2. Písomné ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní predloží zákonný zástupca žiaka najneskôr do 3 

dní po príchode žiaka do školy. V opačnom prípade nemusí triedny učiteľ neprítomnosť žiaka  

ospravedlniť. 
 

Čl. 5 

Starostlivosť o zovňajšok 

1.   Z estetických dôvodov sa žiakom  zakazuje prichádzať na vyučovanie v teplákoch.  
 

 

Dodatok nadobúda účinnosť 1.9.2017 

 
 

V Hornej Strede, 31.8.2017     Mgr. Peter Vrábel 

            riaditeľ školy 


