
Interné dohodnuté pravidlá:  

1. Na vyučovaní žiak neobmedzuje spolužiakov vykrikovaním, prechádzaním sa po triede, 

umývaním rúk, šuchotaním.  

2. Na WC chodí žiak cez prestávku, vo výnimočných prípadoch sa od vyučujúceho pýta 

počas vyučovania. Vyučujúci zváži nutnosť potreby. 

3. Na WC chodí pomaly, po potrebe spláchne, ak treba, utrie po sebe dosku a umyje si 

ruky.  

4. Vyučujúci kontroluje stav na WC, na pomoc si prizýva službu.  

5. Cez desiatovú prestávku žiaci desiatujú vo svojej lavici nad obrúskom, z ktorého 

omrvinky vytrasú do koša. Udržujú si okolo seba poriadok. Neprechádzajú sa s jedlom 

ani s pitím po koberci. Dbajú na poriadok okolo koša, umývadla. Vyučujúci dôsledne 

sleduje a usmerňuje žiakov.  

6. Vyučujúci po každej vyučovacej hodine kontroluje poriadok žiakov a usmerňuje ich.  

7. V priestoroch školy sa žiaci správajú kľudne, učiteľ spozoruje každý náznak agresivity, 

bitky a zamedzí jej vzniku.  

8. Vyučujúci vedie žiakov k úcte k spolužiakom aj k dospelým, učí ich hľadať na druhých 

kladné vlastnosti, za ktoré si môžeme daného človeka vážiť. 

9. Vyučujúci vytvára kľudovú, pokojnú atmosféru, bez časových stresov.  

10. V počítačovej učebni vyučujúci dbá na dodržiavanie všetkých bezpečnostných pravidiel 

(nezapína svojvoľne počítače, nemanipulovať s elektrickými zásuvkami, dať pozor na 

elektrické šnúry, ...).  

11. Žiaci nesmú manipulovať s elektrospotrebičmi. 

12. Žiaci neberú z nástenky magnetky ani špendlíky bez príkazu vyučujúceho.  

13. Pri premiestňovaní žiakov z triedy do triedy, do telocvične vyučujúci, ktorý skončil 

hodinu dá žiakov nastúpiť v triede a počas prvého týždňa ich naučí sa v tichosti 

premiestniť.  

14. Počas vyučovacej hodiny a činnosti ŠKD sa žiak nesmie svojvoľne pohybovať po 

budove školy.  

15. Žiaci vstupujú do telocvične pod dozorom pedagóga, posadia sa na lavičky a čakajú na 

pokyny. Nesmú svojvoľne používať telocvičné náradie ani sa vešať na rebriny.  

16.  Vyučujúci odovzdáva triedu ďalšiemu vyučujúcemu upratanú, žiakov upozorní na 

nasledujúcu hodinu.  

17. Posledný vyučujúci v triede – ŠKD necháva triedu upratanú, veci zbalené a odovzdá 

deti vychovávateľke. 

18. Vyučujúci v druhej triede po vyučovaní zodpovedá za poriadok, odvádza žiakov so 

školskými taškami do ŠKD a zamyká triedu.  

19. Vyučujúci je dôsledný v dodržiavaní dohodnutých pravidiel a určuje žiakom hranice, 

mantinely, dokiaľ môžu zájsť a čo je neprípustné.  

20. Žiaci vyučujúcemu vykajú. 

21. Počas ŠKD žiaci dodržujú pravidlá ŠKD.  

22. Pri prekročení hraníc nesie žiak následky (podľa stupňov pokarhania). 

23. Pri nedodržaní pravidiel zo strany pedagóga to bude považované za porušenie pracovnej 

disciplíny, kde zamestnávateľ vyvodí dôsledky podľa Zákonníka práce.   
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