
Dodatok č. 2 k školskému poriadku 
platný od 14.10.2022 

 
 
Článok II - Správanie žiaka počas vyučovania 
 
ods. 5 - sa mení nasledovne 
Pri vstupe vyučujúceho do triedy má žiak pripravené na lavici učebné pomôcky a písacie 
potreby, prípadne iné pomôcky na základe pokynov vyučujúceho. Žiak počas hodiny 
nevyrušuje a nerozptyľuje svojim správaním pozornosť ostatných spolužiakov, pozorne 
sleduje výklad vyučujúceho, v prípade vyzvania odpovedá na otázky alebo prezentuje svoje 
postrehy a názory. Žiak v priebehu hodiny aktívne plní zadané úlohy, ako napr. 
vypracovanie úloh, práca s učebným textom, zápis poznámok do zošita/ PZ. Ak si žiak 
zabudne poznámkový zošit alebo pracovný zošit (PZ), zabezpečí si poznámkový blok alebo 
list papiera na ktorý si robí písomný záznam z hodiny, ktorý si do nasledujúcej hodiny doplní 
do zabudnutého poznámkového zošita/PZ.  
Na hodinách TŠV a THD sa žiak riadi pokynmi vyučujúceho. Dodržuje prevádzkový poriadok 
uvedených priestorov. Na hodiny TŠV chodí žiak vo vhodnom cvičebnom úbore, ktorý si 
prezlečie v šatniach pri telocvični. Žiak, ktorý má  ospravedlnenku o necvičení od lekára, 
respektíve od rodiča, cez aplikáciu EduPage, sa prezliekať do cvičebného úboru nemusí.  
 
ods. 17 
“ Vypúsťa sa “ 
 
Článok III - Správanie žiakov počas prestávok 
 
ods. 1- sa mení nasledovne 
Malú prestávku žiak využíva na prípravu na nasledujúcu hodinu. Spravidla sedí na svojom 
mieste. Pripraví si učebnicu, zošit, pracovný zošit a ostatné pomôcky potrebné k aktívnej 
práci na hodine. Opakuje si učivo prebraté na predošlých hodinách. Počas malej prestávky 
žiak nebehá po triede, nevykonáva činnosti ohrozujúce zdravie spolužiakov v triede, 
nevyrušuje svojim správaním ostatných spolužiakov (napr. nepremiestňuje stoličky, neberie 
spolužiakom osobné veci, rešpektuje osobný priestor spolužiakov, ……… ). V osobitných 
prípadoch môže žiak opustiť triedu, ak potrebuje ísť na WC, chodí pre pomôcky, potrebuje 
informovať o dôležitých veciach triedneho učiteľa, predčasný odchod zo školy na základe 
priepustky. 
Na hodinu TŠV odchádza žiak 5 minút pred začatím hodiny. 
 
ods. 2 - sa mení nasledovne 
Počas veľkej prestávky sa žiak zdržiava v triede, pričom platia pokyny popísané v ods. 1. 
Desiatuje na svojom mieste. Ak je žiak prihlásený na desiatu v školskej jedálni, opúšťa triedu 
na pokyn dozorkonajúceho učiteľa na danej chodbe. V školskej jedálni sa zdržiava 
nevyhnutne potrebný čas na konzumáciu stravy. Stravu z jedálne nevynáša!   
 
Dodatok prerokovaný v PR dňa 26.09.2022 
Dodatok prerokovaný v RŠ dňa 13.10.2022 
 
                                                                                        ……………………………. 
V Poltári dňa 13.10.2022                                                 Mgr. Radoslav Urbančok 
                                                                                                 riaditeľ školy 


