
Dodatok č.2 ku Školskému poriadku  

 

schválenému pedagogickou radou zo dňa 2. septembra 2014 

1.) V kapitole B. Povinnosti žiaka sa mení ods. 6) nasledovne: 

 

 I/ VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ŽIAKOV V ŠKOLE A V ŠKOLSKOM 

ZARIADENÍ, VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČOV, PRAVIDLÁ 

VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV V ŠKOLE 

B. POVINNOSTI ŽIAKA 

6)  Žiak nenosí do školy predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom ( napr. hračky, 

MP3 prehrávače, magnetofóny a pod., klenoty, cenné predmety a väčšie sumy peňazí...). Ak sa 

tak stane, má ich v škole na vlastnú zodpovednosť. Pri ich strate alebo odcudzení škola 

nezodpovedá za takto vzniknuté škody. Takéto veci nesmú byť ponechané v šatni, šatňovej 

skrinke, musí ich mať žiak pri sebe. Mobilný telefón, či iné zariadenie informačno-

komunikačnej techniky – tablet, notebook a pod. (ďalej len IKT) nosí do školy na vlastnú 

zodpovednosť. Žiak po príchode do budovy školy zariadenie vypne, zapnúť ho môže až po 

odchode z budovy školy. Počas celého vyučovania, vrátane prestávok, má zariadenie vypnuté 

a nesmie s ním akokoľvek manipulovať. V prípade potreby použitia mobilu rieši žiak vec so 

svojím triednym učiteľom. V prípade porušenia zákazu používania mobilného telefónu, či inej 

IKT je žiak povinný odovzdať ho do úschovy riaditeľke školy a bude odovzdaný do rúk 

zákonného zástupcu. Neoprávnená manipulácia s mobilom, či iným zariadením IKT sa 

považuje za priestupok a môže mať za následok udelenie niektorého z výchovných opatrení na 

posilnenie disciplíny (viď príloha 2). Škola ani poisťovňa za jeho poškodenie a stratu 

nezodpovedajú. 

1.) V kapitole B. Povinnosti žiaka sa vkladá ods. 27): 

I/ VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ŽIAKOV V ŠKOLE A V ŠKOLSKOM 

ZARIADENÍ, VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ RODIČOV, PRAVIDLÁ 

VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV V ŠKOLE 

B. POVINNOSTI ŽIAKA 

27) Pokiaľ žiak príde do školy na kolobežke, skateboarde, longboarde, pennyboarde, 

waveboarde a ďalších druhov boardov, je povinný ho počas celého vyučovania odložiť do 

svojej šatne. V celom areáli školy, vrátane budovy školy, je zakázané sa na nich prevážať a  

používať ich. Porušenie tohto zákazu sa považuje za priestupok a môže mať za následok 

udelenie niektorého z výchovných opatrení na posilnenie disciplíny (viď príloha 2). Škola ani 

poisťovňa za jeho poškodenie a stratu nezodpovedajú. 

 

V Čani 24.9.2018 


