
Základná škola Hroncova 23, 040 01 Košice 
 
 

Žiaci majú tieto povinnosti: 
 

1. chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri 
udržiavaní poriadku v škole a jej okolí 

 
2. prichádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, zúčastňovať sa na 

vyučovaní všetkých povinných, voliteľných  a zvolených nepovinných predmetov, 
 

3. prinášať učebnice a školské potreby do školy podľa rozvrhu hodín a pokynov 
vyučujúcich, 

 
4. navštevovať zvolené nepovinné predmety a krúžky 

 
5. byť v škole vhodne a čisto oblečení. Oblečenie musí vyhovovať všetkým 

hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Dievčatá nesmú 
byť nalíčené a nesmú nosiť výstredné oblečenie (vrchná časť oblečenia musí 
prekrývať spodnú a sukne nesmú byť extrémne krátke), 

 
6. šetriť školské zariadenie, chrániť pred poškodením a hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami a učebnými pomôckami, poškodené opraviť alebo zaplatiť, 
 

7. prezúvať sa v šatni do vhodnej obuvi, v škole mať hygienické vrecúško so 
základnými toaletnými potrebami, 

 
8. v prípade stravovania sa v školskej jedálni, čakať disciplinovane v rade 

a dodržiavať pokyny dozor konajúceho, dbať o hygienu a kultúru stravovania, 
 

9. oznámiť príslušnému vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu učiteľovi každý aj 
drobný úraz alebo poranenie, 

 
10.  poznať a dodržiavať pravidlá uvedené v školskom poriadku. 

 
Žiakom je zakázané 
 
 

1. fajčiť, prechovávať alebo užívať drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé 
návykové látky v priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných školou. 
Každé závažné porušenie vnútorného poriadku prerokuje pedagogická rada 
školy. 

 
2. používať mobilné telefóny, walkmany, MP- prehrávače a discmany na 

vyučovacích hodinách, vytvárať audiozáznamy, videozáznamy a fotografie 
spolužiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu. Mobilný telefón musí byť 
počas vyučovania vypnutý, zároveň sa zakazuje dobíjať mobilné telefóny v škole, 

 
3. hrať karty a loptové hry, nosiť na hlavách šiltovky a klobúky v priestoroch školy, aj 

počas prestávok, 
 

4. vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej, 
 

5. sedieť na oknách , 
 



6. opustiť budovu školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa, 
 

7. prejavovať fyzickú agresivitu na verejnosti, v priestoroch školy a jej okolí, 
 

8. manipulovať a zasahovať do elektrických, vodovodných a iných zariadení, 
 

9. z bezpečnostných dôvodov v areáli školy používať skejty, kolieskové korčule, 
jazdiť na bicykloch, vodiť psov a iné zvieratá do areálu školy, 

 
10.  šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a navzájom si ubližovať. 

 
Uvo ľňovanie žiakov z vyu čovania: 
 
 

1. ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z vopred známeho dôvodu, požiada 
zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania, 

 
2. ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z nepredvídaného dôvodu, je zákonný 

zástupca povinný najneskôr do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod 
neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný v deň nástupu predložiť 
triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. 
Ospravedlnenie od rodičov z rodinných dôvodov je možné akceptovať najviac 15 
hodín za štvrťrok. 

 
3. ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní zo zdravotných dôvodov, je zákonný 

zástupca povinný oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti ihneď, 
najneskôr do 2 dní. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný v deň nástupu 
predložiť triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie, inak sa hodiny evidujú ako 
neospravedlnené. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi znížená známka 
zo správania. 

 
4. ak žiak za klasifikačné obdobie vymešká 40% a viac vyučovacích hodín 

z akéhokoľvek dôvodu, na žiadosť rodiča vykoná komisionálne skúšky, 
 

5. pri neospravedlnenom vymeškávaní vyučovania škola použije tieto opatrenia: 
 

- za 15 hodín v mesiaci (hlásenie na Magistrát – odbor školstva) 
- nad 60 hodín (hlásenie na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
- podnet na trestné stíhanie rodičov (po opakovaných hláseniach). 

 
Príkazy ( čo žiak musí) 
 

1. Chodiť do školy včas, najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania. 
2. Pri príchode do školy sa v šatni prezúvať. 
3. Pravidelne sa pripravovať na vyučovanie. 
4. Počas malých prestávok sa zdržiavať v triede pri zatvorených oknách. 
5. Nosiť pomôcky na vyučovanie. 
6. Pri zabudnutí pomôcok sa slušne ospravedlniť. 
7. Rešpektovať všetkých vyučujúcich aj nepedagogických pracovníkov. 
8. Navštevovať nepovinné predmety a krúžky, ktoré si zvolil, v odpoludňajších hodinách. 
9. Oznámiť každý, aj drobný úraz alebo poranenie počas vyučovania. 

 
 
Zákazy (čo žiak nesmie) 

1. Neslušne a vulgárne rozprávať. 



2. Používať na vyučovaní mobil. 
3. Používať alkohol a iné omamné látky aj mimo vyučovania. 
4. Poškodzovať školské priestory a pomôcky. 
5. Šikanovať a fyzicky napádať spolužiakov. 
6. Opustiť školu počas vyučovania bez dovolenia triedneho učiteľa. 
7. Vykláňať sa z okien. 
8. Výstredne  sa obliekať, líčiť sa. 
9. Vodiť psov a iné zvieratá do areálu školy. 


