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Vnútorný poriadok pre žiakov školy 

 

• Do školy žiak dochádza pravidelne, zúčastňuje sa všetkých povinných predmetov a školských podujatí, 
ktoré sa konajú buď v rámci vyučovania, priamo s vyučovaním súvisia, alebo sú súčasťou plánu školy. 

• Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, je pri návrate na vyučovanie povinný predložiť triednemu 
učiteľovi ospravedlnenie zapísané v  žiackej knižke a podpísané rodičom / prípadne lekárske potvrdenie/. 
V opačnom prípade sa neúčasť žiaka na vyučovaní považuje za neospravedlnenú. 

• Ak žiak vynechá vyučovanie z vlastných dôvodov (choroba, vyučovanie v ZŠ, odcestovanie s rodičmi a 
pod.), nevzniká mu nárok na náhradnú hodinu. 

• Chráni vlastné zdravie a zdravie iných, dbá o bezpečný pohyb na chodbách a schodoch. V priestoroch 
školy nepoužíva kolobežku a kolieskové korčule. 

• Žiakom je zakázané v priestoroch školy fajčiť, užívať a distribuovať návykové látky. 

• Žiakom nie je povolené nosiť do školy väčší obnos peňazí, cenné veci a nevhodné predmety, ktoré 
rozptyľujú pozornosť a ohrozujú bezpečnosť ostatných. 

• V priestoroch školy je zakázané žiakom otvárať okná, pristupovať k otvoreným oknám, manipulovať 
s vybavením učebne, s vykurovacími telesami, s osvetlením, s vypínačmi v rozvodných skriniach, 
s elektrickými spotrebičmi a pod. 

• Žiak do školy prichádza vhodne a čisto oblečený, dbá o čistotu a poriadok v triedach a zachováva zásady 
hygieny. 

• Pred vstupom do triedy sa žiak prezúva do vhodnej obuvi. 

• Počas vyučovania nepoužíva mobilný telefón. 

• Šetrí školské zariadenie, chráni ho pred poškodením a hospodárne zaobchádza s učebnicami a učebnými 
pomôckami. 

• Na vyučovanie nosia žiaci požadované školské potreby, do nehudobných odborov doporučené cvičebné 
a pracovné odevy. 

• V priebehu vyučovacej hodiny pracuje sústredene, neruší nevhodným správaním spolužiakov 
a vyučujúceho. 

• Pred vyučovacou hodinou disciplinovane čaká pred triedou, po skončení vyučovacej hodiny sa nezdržiava 
bezdôvodne na chodbách a v učebniach a následne opustí budovu školy. 

• Ak žiak potrebuje odísť skôr z vyučovania /napr. autobusové spojenie a pod./ bude uvoľnený  iba na 
základe písomného súhlasu rodiča. 

• Budova je počas vyučovania otvorená. Vstup do budovy cudzích osôb sleduje vrátnik. 

•  

V Trenčíne 1.9.2016.     Mgr. Eva Kulhánková, riaditeľka školy 


