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Dátum Zaznamenanie 
inovácie , zmeny, 
úpravy 

2.9.2008  

2.9.2009 Učebné osnovy , 
vzdelávacie plány pre 1., 2. 
a 5.,6. Ročník

Zmena na poste riadite
školy a zástupcu 
školy 

2.9.2010 Učebné osnovy , 
vzdelávacie plány pre 1., 2.,3 
a 5.,6.,7. fočník

Doplnenie finan
gramotnosti 

2.9.2011 Učebné osnovy , 
vzdelávacie plány pre 1., 2.,3.,4 
a 5.,6.,7,8.  roč

2.9.2012 Učebné osnovy , 
vzdelávacie plány pre 1., 
2.,3.,4. a 5.,6.,7.,8.,9. Ro

Zmena v 
zabezpečenia školy

2.9.2013 Učebné osnovy , 
vzdelávacie plány pre 1., 
2.,3.,4. a 5.,6.,7.,8.,9. ro
doplnené predmety

2.9.2014 Učebné osnovy , 
vzdelávacie plány pre 1., 
2.,3.,4. a 5.,6.,7.,8.,9. ro
Národný štandard finan
gramotnosti –
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čebné osnovy , 
vzdelávacie plány pre 1., 2. 

čník 
Zmena na poste riaditeľa 

zástupcu riaditeľa 
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vzdelávacie plány pre 1., 2.,3 

čník 
Doplnenie finančnej 
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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

1. Veľkosť školy 
 

V šk. roku 2014/2015 našu školu navštevuje  560  žiakov v

tried je v ročníkoch 5.- 9.  Škola sa nachádza na sídlisku, je obklopená udržiavaným exteriérom. Areál je 

rozdelený na oddychovú časť s malým detským ihriskom slúžiacim na relaxáciu po

a pre deti ŠKD a športovú časť, ktorú tvorí atletická dráha, futbalové, hádzanárske,nové  multifunk

a ihrisko na plážový volejbal. V átriu školy sa nachádza multifunk

predmetov s prírodovedným zameraním,

rodičov, ako i rozlúčkové posedenia jednotlých tried na konci školského roka.

2. Charakteristika žiakov 
 

Spádovou oblasťou dochádzania žiakov do školy sú Nové Zámky. Školu navštevujú aj žiaci z

obcí Andovce, Bajč, Bánov, Komoč

žiakov oslovila ponuka pestrých školských aktivít, imidž školy a

zástupcami žiakov.  

 Žiaci, ktorí navštevujú našu ško

percento ich je práve z okolia našej školy. 

Žiaci pochádzajú z rôzne materiálne 

podľa svojich možností a schopností da

a časové možnosti dovolia. V škole máme  žiakov prospechovo slabších, i žiakov s

vzdelávacími výsledkami, o čom svedč

Vďaka výbornej práci pedagógov so žiakmi sme

Nové Zámky dosiahli prvé miesto v

kraja (deviate /štrnáste miesto.) Žiaci športových tried v

v hádzanej dosiahli na najvyššiu métu 

2012/2013 boli vicemajstri SR. 

Dievčatá volejbalistky získali bronzové medaily  v
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VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 

šk. roku 2014/2015 našu školu navštevuje  560  žiakov v 28  triedach. 15 tried je v

9.  Škola sa nachádza na sídlisku, je obklopená udržiavaným exteriérom. Areál je 

malým detským ihriskom slúžiacim na relaxáciu poč

č ť, ktorú tvorí atletická dráha, futbalové, hádzanárske,nové  multifunk

átriu školy sa nachádza multifunkčná učebňa slúžiaca na vyu

prírodovedným zameraním, v popoludňajších hodinách pre deti ŠKD, prezentáciu programov pre 

kové posedenia jednotlých tried na konci školského roka. 

Charakteristika žiakov  

ou dochádzania žiakov do školy sú Nové Zámky. Školu navštevujú aj žiaci z

, Bánov, Komoča, Palárikovo, Dvory nad Žitavou, Branovo.  Rodi

žiakov oslovila ponuka pestrých školských aktivít, imidž školy a dobrá spolupráca pedagógov so

Žiaci, ktorí navštevujú našu školu síce pochádzajú z rôznych školských obvodov, no najvä

okolia našej školy.  

rôzne materiálne či hmotne zabezpečených rodín - väčšina rodi

schopností dať svojim deťom - našim žiakom všetko, ako im to ich finan

škole máme  žiakov prospechovo slabších, i žiakov s

čom svedčia naše umiestnenia v rôznych vedomostných, č

aka výbornej práci pedagógov so žiakmi sme v minulom i predminulom školskom roku v

Nové Zámky dosiahli prvé miesto v predmetových olympiádach a popredné miesto i

kraja (deviate /štrnáste miesto.) Žiaci športových tried v úspechov nezaostávali, ale práve naopak,  chlapci 

hádzanej dosiahli na najvyššiu métu – získali titul majstrov SR v škol. roku 2013/2014 a

atá volejbalistky získali bronzové medaily  v súťaži MIDIMAX v rámci SR. 

športom za úspechom 
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triedach. 15 tried je v ročníku 1.- 4. a 13 

9.  Škola sa nachádza na sídlisku, je obklopená udržiavaným exteriérom. Areál je 

malým detským ihriskom slúžiacim na relaxáciu počas veľkých prestávok 

, ktorú tvorí atletická dráha, futbalové, hádzanárske,nové  multifunkčné ihrisko 

č ňa slúžiaca na vyučovanie 

ích hodinách pre deti ŠKD, prezentáciu programov pre 

ou dochádzania žiakov do školy sú Nové Zámky. Školu navštevujú aj žiaci z okolitých 

a, Palárikovo, Dvory nad Žitavou, Branovo.  Rodičov dochádzajúcich 

dobrá spolupráca pedagógov so zákonnými 

rôznych školských obvodov, no najväčšie 

čšina rodičov sa však snaží 

našim žiakom všetko, ako im to ich finančná situácia 

škole máme  žiakov prospechovo slabších, i žiakov s veľmi dobrými 

rôznych vedomostných, či športových súťažiach. 

predminulom školskom roku v rámci okresu 

popredné miesto i v rámci Nitrianskeho 

úspechov nezaostávali, ale práve naopak,  chlapci 

škol. roku 2013/2014 a v škol. roku 

mci SR.  
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3. Charakteristika pedagogického zboru

 

Pedagogický zbor je zložený z tímu kvalifikovaných u

učiteľov. Všetky predmety okrem španielskeho jazyka sú aproba

odčené ako nekvalifikované,  sú na doplnenie úväzkov nie

zamestnanci majú vysokoškolské vzdelanie. Na zvyšovanie svojich odborných vedomostí a

využívajú vzdelávacie aktivity vrámci kontinuálneho vzdelávania. Integrované tematické vyu

absolvovali takmer všetci učitelia z

komunít a integráciou vhodných tém. 

Práca školskej psychologičky, výchovnej poradkyne a

Individuálne sa venujú žiakom so  špe

žiakov,  pedagógov i rodičov je logopedická starostlivoas

Vyučujúci telesnej výchovy, ktorí majú kvalifikáciu 

triedach. 

 Na škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy,  koordinátor 

informatizácie, bezpečnosti , koordinátor vo

ďalšie vzdelávanie pedagogických a 

ktorý je súčasťou školy pracuje deväť

  

4. Organizácia prijímacieho konania

 

Do prvého ročníka sa prijíma dieť

prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riadite

nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiaci, ktorí prestupujú z inej školy,  sú prijatí na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka  a rozhodnuia 

riaditeľa školy. Športová trieda je teda jedným zo základných 

mládeže a zriaďujeme ju pre žiakov, ktorí ukon

prípravy je dosiahnutie optimálneho rozvoja motorických schopností, pohybových zru

vlastností žiakov ako dôležitého predpokladu pre športový tréning a zvyšovanie ich športovej 

Výber žiakov do športovej triedy sa robí ko

kladieme aj výchovnú stránku procesu.
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Charakteristika pedagogického zboru 

tímu kvalifikovaných učiteľov a vychovávateliek. Kladom je pä

ov. Všetky predmety okrem španielskeho jazyka sú aprobačne pokryté. Hodiny, ktoré vykazujeme 

ené ako nekvalifikované,  sú na doplnenie úväzkov niektorých vyučujúcich. Všetci pedagogickí 

zamestnanci majú vysokoškolské vzdelanie. Na zvyšovanie svojich odborných vedomostí a

využívajú vzdelávacie aktivity vrámci kontinuálneho vzdelávania. Integrované tematické vyu

čitelia z ročníkov 1. – 4. Túto metódu vyučujúce využívajú v

integráciou vhodných tém.  

čky, výchovnej poradkyne a špeciálnych  pedagogičiek  je na vysokej úrovni. 

Individuálne sa venujú žiakom so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ve

ov je logopedická starostlivoasť o deti s poruchami reči.  

ujúci telesnej výchovy, ktorí majú kvalifikáciu – tréner zabezpečujú odbornú výuku aj v

Na škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy,  koordinátor 

nosti , koordinátor voľno – časových aktivít a školského parlamentu. Podporujeme 

 odborných zamestnanco vo  všetkých oblastiach. V školskom klube detí, 

ou školy pracuje deväť vychovávateliek.  

Organizácia prijímacieho konania 

níka sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilos

a na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy.. Výnimočne možno prija

šilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

dorast. 

inej školy,  sú prijatí na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka  a rozhodnuia 

Športová trieda je teda jedným zo základných článkov špecializovanej športovej prípravy 

ujeme ju pre žiakov, ktorí ukončili štvrtý rok povinnej školskej dochádzky.Cie

prípravy je dosiahnutie optimálneho rozvoja motorických schopností, pohybových zru

vlastností žiakov ako dôležitého predpokladu pre športový tréning a zvyšovanie ich športovej 

Výber žiakov do športovej triedy sa robí ko ncom školského roka na našej škole. Na úrove

kladieme aj výchovnú stránku procesu. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v
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Školský vzdelávací program 

vychovávateliek. Kladom je päť mužov – 

ne pokryté. Hodiny, ktoré vykazujeme 

čujúcich. Všetci pedagogickí 

zamestnanci majú vysokoškolské vzdelanie. Na zvyšovanie svojich odborných vedomostí a zručností 

využívajú vzdelávacie aktivity vrámci kontinuálneho vzdelávania. Integrované tematické vyučovanie  

ujúce využívajú v rámci ranných 

čiek  je na vysokej úrovni. 

vzdelávacími potrebami. Veľkým prínosom pre 

ujú odbornú výuku aj v športových 

Na škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy,  koordinátor 

školského parlamentu. Podporujeme 

estnanco vo  všetkých oblastiach. V školskom klube detí, 

šilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. O 

čne možno prijať dieťa, ktoré 

šilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

inej školy,  sú prijatí na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka  a rozhodnuia 

lánkov špecializovanej športovej prípravy 

ili štvrtý rok povinnej školskej dochádzky.Cieľom športovej 

prípravy je dosiahnutie optimálneho rozvoja motorických schopností, pohybových zručností a psychických 

vlastností žiakov ako dôležitého predpokladu pre športový tréning a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. 

škole. Na úroveň vzdelávania 

vzdelávacieho procesu v športovej triede: 
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a) v športovej triede budú zaradení žia

dievčat. 

b) v športovej triede sa vyučuje predmet športová príprava pod

učebných osnov schválených MŠ SR 

Prijímanie žiakov  4. ročníka do športovej

stanovených  riaditeľom školy: 

Kritéria na overenie talentu žiakov:

    1) beh na 50 m - faktor lokomoč

    2) skok z miesta - faktor odrazovej sily dolných kon

    3) hod 1kg medicimbalom - fakto

   4) prekážková dráha - faktor obratnosti

  5) člnkový beh 10x5 metrov-

    6) driblingový štvorec- test na zis

a) testy pohybových schopností a zručností hodnotia tr

disciplíny : 

Dievčatá :   Skok do diaľky z miesta, sed 

Chlapci :     Skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom, beh  4 x 10 m, 30 m, 30 m  

         hod hádzanárskou loptou.

b)     potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

c)     záujem o šport 

d)    súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy.

e)     psychodiagnostické vyšetrenie 

Biologický vek. 

Genetické predpoklady. 

Somatické predpoklady. 

c/, d/, e/ sa hodnotí podľa všeobecnej metodiky na výber žiakov do ŠT.

 

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa 

informácie o pohybovej zdatnosti uchádza

uchádzačov o prijatie do športovej triedy.

Nadaní žiaci  prestupujúci počas školského roka z inej školy, na ktorej nie sú športové triedy, absolvujú  

talentové skúšky v danom ročníku. . Pokia

požadované výsledky v prospechu, v správaní, ale aj v športovom raste, môže by

triedy aj bez talentových skúšok v danom ro
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športovej triede budú zaradení žiaci dvoch  športových  odvetví – hádzaná chlapcov a volejbal 

čuje predmet športová príprava podľa príslušného učebného 

ebných osnov schválených MŠ SR  

do športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia podmienok

Kritéria na overenie talentu žiakov: 

faktor lokomočnej rýchlosti 

faktor odrazovej sily dolných končatín 

faktor dynamickej sily horných končatín 

faktor obratnosti 

- faktor akceleračnej rýchlosti 

test na zisťovanie pohybovej zručnosti 

čností hodnotia tréneri športových tried podľa presne ur

miesta, sed – ľah za 1 min.,  beh  4 x 10 m, hod plnou loptou 

miesta, hod medicinbalom, beh  4 x 10 m, 30 m, 30 m  

hod hádzanárskou loptou. 

potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti 

ov so zaradením žiaka do športovej triedy. 

 

ľa všeobecnej metodiky na výber žiakov do ŠT. 

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa 

informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport. Podľa výsledkov testov sa stanoví poradie 

ov o prijatie do športovej triedy. 

čas školského roka z inej školy, na ktorej nie sú športové triedy, absolvujú  

čníku. . Pokiaľ žiak navštevoval na inej škole športovú triedu a dosahoval v nej 

požadované výsledky v prospechu, v správaní, ale aj v športovom raste, môže byť

triedy aj bez talentových skúšok v danom ročníku. 

športom za úspechom 
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hádzaná chlapcov a volejbal 

čebného  plánu školy a 

ní na základe splnenia podmienok  

ľa presne určených kritérií pre 

ah za 1 min.,  beh  4 x 10 m, hod plnou loptou – 2 kg. 

miesta, hod medicinbalom, beh  4 x 10 m, 30 m, 30 m  -  dribling,  

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa 

ledkov testov sa stanoví poradie 

as školského roka z inej školy, na ktorej nie sú športové triedy, absolvujú  

športovú triedu a dosahoval v nej 

požadované výsledky v prospechu, v správaní, ale aj v športovom raste, môže byť zaradený do športovej 
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Žiaci, ktorí prestupujú z inej školy do bežnej triedy,  sú prijatí 

žiaka o prestupe, žiadosti o prestup a

 

Vyradenie žiaka zo športovej triedy:

 Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradi

konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodi

 a)     pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy

b)     pre neuspokojivé správanie

c)     zo zdravotných dôvodov na návrh lekára

d)     na žiadosť zákonného zástupcu žiaka

  

Personálne zabezpečenie: 

Športovú prípravu žiakov v športovej triede zabezpe

okrem príslušnej učiteľskej kvalifikácie má aj kvalifikáciu trénera min. II. triedy.

 

Finančné zabezpečenie: 

 a)     činnosť športových tried finan

b)     na činnosť športových tried môžu formou darov prispieva

   osoby 

c)     MŠ SR zo štátneho rozpočtu môže poskytnú

d)     na osobnú výstroj si prispievajú žiaci sami. 

 

5. Dlhodobé projekty

 

K našim dlhodobým cieľom patrí i

Nové Zámky, Nitrianskym samosprávnym krajom, MŠVVaŠ SR. Získané finan

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a

Dôveližitou  oblasťou   je  i spoluprácu s

niektoré projekty zamerali na upevnenie a

Škola je zapojená do siete Škôl podporujúcich zdravie.  V

schválený projekt Zdravie školách 2014 , ktorý je zameraný zdravý životný štýl, dentálna hygiena a

z oblasti prvej pomoci. 

V tomto školskom roku  budeme č

”Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy”,
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inej školy do bežnej triedy,  sú prijatí na základe oznámenia zákonného zástupcu 

prestupe, žiadosti o prestup a potvrdenia predchádzajúcej školy, že je žiak zo školy odhlásený.  

Vyradenie žiaka zo športovej triedy: 

žiaka zo športovej triedy a preradiť do bežnej triedy v

konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:  

požiadaviek športovej prípravy 

pre neuspokojivé správanie 

zo zdravotných dôvodov na návrh lekára 

upcu žiaka 

športovej triede zabezpečuje učiteľ TV poverený riaditeľ

skej kvalifikácie má aj kvalifikáciu trénera min. II. triedy. 

 športových tried finančne zabezpečuje zriaďovateľ 

 športových tried môžu formou darov prispievať aj iné fyzické osoby a právnické 

čtu môže poskytnúť dotáciu na činnosť športových tried

na osobnú výstroj si prispievajú žiaci sami.  

Dlhodobé projekty 

ľom patrí i získavanie finančných prostriedkov z projektov vyhládených mestom 

Nové Zámky, Nitrianskym samosprávnym krajom, MŠVVaŠ SR. Získané finančné prostriedky 

vzdelávacieho procesu a podporu voľnočasových aktivít žiakov.

spoluprácu s rodičmi, ich zapojenosť,  participácia na živote školy a

niektoré projekty zamerali na upevnenie a skvalitnenie vzťahov s nimi. 

Škola je zapojená do siete Škôl podporujúcich zdravie.  V tomto školskom roku budeme realizova

schválený projekt Zdravie školách 2014 , ktorý je zameraný zdravý životný štýl, dentálna hygiena a

o školskom roku  budeme čerpať finančné prostriedky z projektov spolufinancovaných EU :

č ľov telesnej a športovej výchovy”, 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

na základe oznámenia zákonného zástupcu 

potvrdenia predchádzajúcej školy, že je žiak zo školy odhlásený.   

nej triedy v polroku alebo na 

 TV poverený riaditeľom školy, ktorý 

aj iné fyzické osoby a právnické   

 športových tried 

projektov vyhládených mestom 

čné prostriedky využívame na 

asových aktivít žiakov. 

,  participácia na živote školy a preto sme 

tomto školskom roku budeme realizovať 

schválený projekt Zdravie školách 2014 , ktorý je zameraný zdravý životný štýl, dentálna hygiena a znalosti 

né prostriedky z projektov spolufinancovaných EU : 
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“Podpora profesijnej orientácie žiakov základne školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom 

rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zru

“Komplexný poradenský system prevencie a ovlyv

prostredí” , 

 “Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeo

“Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania”. 

Projekt vyhlásený MŠVVaŠ SR :

“Elektronizácia vzdelávacieho system regionálneho školstva”. 

Pravidelne sa zapájame do projektu Európa v škole .

Úspechy dosahujeme v dlhodobom projekte Recyklohry 

čím podporujeme ochranu životného prostredia.

Aj v tomto školskom roku chceme pokra

školami doma a v zahraničí  e -TWINNINGU.

Po úspešnej realizácii projektu Comenius, sme sa opätovne prihlásili do medzinárodného projektu 

ERASMUS – momentálne čakáme na  vyjadrenie Národnej agentúry pre celoživotné vzdelávanie.

Sme organizátormi celoslovenského vyhodnotenie literárnej sú

mám rád Slovensko,“  v ktorej dosahujeme výborné výsledky.

Žiaci 3. a 4. ročníka sú pätnásty  rok zapojení do projektu: „Takto píšeme my, tretiaci a

Tento školský projekt je výsledkom práce žiakov a

a environmentálnych projektov sme zapojení do projektu „Ekologická stopa,  a

environmentálneho povedomia žiakov aj do separovaného zberu papiera a PET fli

Dôležitou súčasťou vyučovania je výu

celoslovenská robotická súťaž  mladých v

Ďalším projektom do ktorého sme dlhodobo zapojený, je projekt  Priate

prvého a druhého stupňa , organizovaný v

Dôležitou súčasťou výchovmno-

Predmikulášska slávnosť, „Jesenné slávnosti“ , „De

knižníc,Valentínska pošta a Najkrajšia Valentínka, Najlepší 

cudzích jazykov, Karneval. 

Školské projekty : Imatrikulácia prvákov, Pasovanie žiakov 1.ro

rozprávky, Rozlúčka deviatakov, Strom a

spája školy.  

Počas školského roka sa zapájame do projektov, ktoré sú priebežne vyhlasované jednotlivými 

organizáciami a sú termínované v priebehu

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 

Učením a športom za úspechom
Školský vzdelávací program

 

“Podpora profesijnej orientácie žiakov základne školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom 

rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami” ,

“Komplexný poradenský system prevencie a ovlyvňovania sociálno-patologických javov v školskom 

digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety” ,

“Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

Projekt vyhlásený MŠVVaŠ SR : 

“Elektronizácia vzdelávacieho system regionálneho školstva”.  

jektu Európa v škole . 

dlhodobom projekte Recyklohry -  recyklačného fondu v

ím podporujeme ochranu životného prostredia. 

tomto školskom roku chceme pokračovať v Medzinárodnej spolupráci – dlhodobé projekty 

TWINNINGU. 

Po úspešnej realizácii projektu Comenius, sme sa opätovne prihlásili do medzinárodného projektu 

čakáme na  vyjadrenie Národnej agentúry pre celoživotné vzdelávanie.

eloslovenského vyhodnotenie literárnej súťaže „Prečo mám rád sloven

ktorej dosahujeme výborné výsledky. 

níka sú pätnásty  rok zapojení do projektu: „Takto píšeme my, tretiaci a

ojekt je výsledkom práce žiakov a učiteľov v tvorbe poézie i

environmentálnych projektov sme zapojení do projektu „Ekologická stopa,  a

environmentálneho povedomia žiakov aj do separovaného zberu papiera a PET fliaš a

čovania je výučba informatiky. Z toho dôvodu sme sa zapojili do projektu FLL 

ťaž  mladých v programovaní.  

alším projektom do ktorého sme dlhodobo zapojený, je projekt  Priateľ políci

a , organizovaný v spolupráci s Mestskou políciou v Nových Zámkoch.

-vzdelávacieho procesu je i realizácia školských projektov :

ť, „Jesenné slávnosti“ , „Deň Zeme,“  Medzinárodný de

Najkrajšia Valentínka, Najlepší čitár, Akčný týždeň anglického jazyka, Akadémia 

Školské projekty : Imatrikulácia prvákov, Pasovanie žiakov 1.ročníka za č

ka deviatakov, Strom a jeho premeny, Bádajme s Vedkom Vševedkom, Záložka do knihy 

as školského roka sa zapájame do projektov, ktoré sú priebežne vyhlasované jednotlivými 

priebehu školského roka. 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

“Podpora profesijnej orientácie žiakov základne školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom 

ností a práca s talentami” , 

patologických javov v školskom 

vzdelávacie predmety” , 

“Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

ného fondu v zberových aktivitách, 

dlhodobé projekty  s inými 

Po úspešnej realizácii projektu Comenius, sme sa opätovne prihlásili do medzinárodného projektu 

akáme na  vyjadrenie Národnej agentúry pre celoživotné vzdelávanie. 

čo mám rád slovenčinu, prečo 

níka sú pätnásty  rok zapojení do projektu: „Takto píšeme my, tretiaci a štvrtáci.“  

tvorbe poézie i prózy. Z ekologických 

environmentálnych projektov sme zapojení do projektu „Ekologická stopa,  a v rámci zvyšovania 

aš a elektroodpadu.   

toho dôvodu sme sa zapojili do projektu FLL – 

ľ polície I., II, III. pre žiakov 

Nových Zámkoch. 

realizácia školských projektov : 

Zeme,“  Medzinárodný deň školských 

ň anglického jazyka, Akadémia 

níka za čitárov, Z rozprávky do 

Vedkom Vševedkom, Záložka do knihy 

as školského roka sa zapájame do projektov, ktoré sú priebežne vyhlasované jednotlivými 
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6.  Spolupráca s partnermi školy

 

 

ŠKOLA – ZRIAĎOVATEĽ 

 

Poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie, 

plní ciele stanovené v Národnom programe, 

stanovuje si splniteľné ciele v

s požiadavkami humánnej školy, zabezpe

plynulú prevádzku. 

 

ŠKOLA - ZAMESTNANCI ŠKOLY

 

Vytvára pre zamestnancov školy optimálne 

pracovné podmienky, psychohygienické 

podmienky, zabezpečuje možnosti ď

vzdelávania, oboznamuje s novou legislatívou, 

vytvára účinnú organizačnú štruktúru, priestor 

na realizáciu a tvorivosť, priznáva samosta

kompetencie, vytvára vnútorné školské 

predpisy tak, aby sa s nimi stotožnili všetci 

zamestnanci. 

 

ŠKOLA – RODIČ 

 

Škola poskytuje rodičovi ako 

objednávateľovi kvalitné služby v

výchovy a vzdelávania, poskytuje 

mimoškolské aktivity  

 

ŠKOLA – ORGANIZÁCIE 
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partnermi školy 

 

ZRIAĎOVATEĽ - ŠKOLA 

vzdelávanie, 

Národnom programe, 

né ciele v súlade 

zabezpečuje 

Zabezpečuje dostatok financií na  prevádzku 

školy, očakáva kvalitné plnenie úloh a

služby verejnosti. Škola od zriaď

podporu pri napĺňaní cieľov 

ZAMESTNANCI ŠKOLY 

 

ZAMESTNANCI ŠKOLY - ŠKOLA

Vytvára pre zamestnancov školy optimálne 

pracovné podmienky, psychohygienické 

uje možnosti ďalšieho 

novou legislatívou, 

nú štruktúru, priestor 

, priznáva samostatné 

kompetencie, vytvára vnútorné školské 

nimi stotožnili všetci 

Plnia celkové a čiastkové ciele školy,  

permanentne sa vzdelávajú, sú aktívni 

a iniciatívni, spolupracujú s

verejnosťou, účinne spolupracujú s

partnermi školy, vytvárajú pozitívny imidž 

školy.  

 

RODIČ - ŠKOLA

čovi ako 

ovi kvalitné služby v rámci 

vzdelávania, poskytuje 

Rodičia spolupracujú so školou, 

hlavné ciele, pomáhajú škole, podie

realizácii cieľov 

ORGANIZÁCIE 

 

ORGANIZÁCIE  SPOLUPODIE

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

uje dostatok financií na  prevádzku 

akáva kvalitné plnenie úloh a kvalitné 

služby verejnosti. Škola od zriaďovateľa očakáva 

ŠKOLA 

čiastkové ciele školy,  

permanentne sa vzdelávajú, sú aktívni 

iniciatívni, spolupracujú s rodičovskou 

inne spolupracujú s ďalšími 

partnermi školy, vytvárajú pozitívny imidž 

ŠKOLA 

ia spolupracujú so školou, podporujú jej 

hlavné ciele, pomáhajú škole, podieľajú sa na 

ORGANIZÁCIE  SPOLUPODIEĽAJÚCE SA 
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SPOLUPODIEĽAJÚCE SA NA VÝCHOVE 

A VZDELÁVANÍ 

CPPPaP  NOVÉ ZÁMKY

 

Prizýva organizácie k spolupráci,   

poskytuje poradenský servis 

 

ŠKOLA - ŠKOLSKÁ   SAMOSPRÁVA

RADA RODIČOV, RADA ŠKOLY

Škola poskytuje rodičovi služby v

výchovy a vzdelávania, poskytuje 

mimoškolské aktivity. Predkladá im 

koncepciu, ŠkVP, plány práce, podnety na 

pomoc a spoluprácu. 

 

ŠKOLA - MO MS N0OVÉ ZÁMKY

ROS NOVÉ ZÁMKY

GALÉRIA NZ 

MÚZEUM J. THAINA

 

Škola sa zúčastňuje  na podujatiach 

organizovaných menovanými inštitúciami.

ŠKOLA - MESTSKÁ POLÍCIA NOVÉ 

ZÁMKY  

 

Spolupráca pri riešení priestupkov žiakov, 

preventívných dlhodobých programoch

 

ŠKOLA – ŠPORTOVÉ KLUBY

ŠK HÁDZANÁ, ŠK VOLEJBAL
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AJÚCE SA NA VÝCHOVE 

CPPPaP  NOVÉ ZÁMKY 

NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

spolupráci,   Pomáhajú plniť hlavné úlohy školy, zastrešujú 

pomoc pri začlenení integrovaných žiakov, poskytujú 

poradenské služby 

ŠKOLSKÁ   SAMOSPRÁVA 

OV, RADA ŠKOLY 

 

ŠKOLSKÁ SAMOSPRÁVA  - 

ovi služby v rámci 

vzdelávania, poskytuje 

mimoškolské aktivity. Predkladá im 

koncepciu, ŠkVP, plány práce, podnety na 

Vyjadruje sa k hlavným úlohám, dáva podnety 

a návrhy na skvalitnenie činnosti, spolupodie

realizácii úloh, poskytuje pomoc. 

MO MS N0OVÉ ZÁMKY 

ROS NOVÉ ZÁMKY 

MÚZEUM J. THAINA 

 

MO MS N0OVÉ ZÁMKY

ROS NOVÉ ZÁMKY

GALÉRIA NZ

MÚZEUM J. THAINA

-  ŠKOLA

 

 

uje  na podujatiach 

inštitúciami. 

 

Prispievajú k rozvoju príslušných kompetencií 

žiakov. 

MESTSKÁ POLÍCIA NOVÉ MESTSKÁ POLÍCIA NOVÉ ZÁMKY

- ŠKOLA 

Spolupráca pri riešení priestupkov žiakov, 

preventívných dlhodobých programoch 

Priestor na realizáciu preventívnych programov 

zameraných na mládež .

ŠPORTOVÉ KLUBY 

ŠK HÁDZANÁ, ŠK VOLEJBAL 

 

ŠPORTOVÉ KLUBY

ŠK HÁDZANÁ, ŠK VOLEJBAL 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

VZDELÁVANÍ - ŠKOLA 

 hlavné úlohy školy, zastrešujú 

lenení integrovaných žiakov, poskytujú 

 ŠKOLA  

hlavným úlohám, dáva podnety 

činnosti, spolupodieľa sa na 

MO MS N0OVÉ ZÁMKY 

ROS NOVÉ ZÁMKY 

GALÉRIA NZ 

MÚZEUM J. THAINA 

 

rozvoju príslušných kompetencií 

MESTSKÁ POLÍCIA NOVÉ ZÁMKY 

preventívnych programov 

zameraných na mládež . 

ŠPORTOVÉ KLUBY 

ŠK HÁDZANÁ, ŠK VOLEJBAL - ŠKOLA 
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Výchova a rozvoj športových talentov

 

ŠKOLA – STREDNÉ  ŠKOLY

 

Vychováva žiakov pripravených na 

štúdium v zvolených odboroch

 

ŠKOLA – MŠ 

 

Možnosť zoznámenia sa so životom školy 

prostredníctvom DOD, poskytnutie priestorov 

PC učební, teloscvične, sauna i pedagógov

 

7. Priestorové a materiálno

 

Žiaci sa učia v 28 triedach. Okrem nich má 

telocvičňu, odborné učebne pre vyuč

jazykovú  učebnu. Všetky triedy primárneho vzdelávania sú kompletne vybavené interaktívnou zostavou. 

Jazyková učebňa, špeciálne učebne a

modernými interaktívnymi zostavami.

Estetika interiéru školy nesie známky vysokej kvality. Zrenovovaná klubov

miest na sedenie umožňuje realizáciu konferencií a

besedy, premietanie filmov a DVD a

príležitosti rôznych významných udalostí a

v rámci projektu Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc vybudovaná na estetickú a

funkčnú knižnicu a čitáreň. Je využívaná na realizáciu projektov, hodín literatúry, besied o

Knižnicu pravideľne dopĺňame detskou i

Špeciálnym pedagogičkám, integrovaným žiakom a

vzdelávacími potrebami sú k dispozícii dve  špeciálne u

pomôckami, počítačom s tlačiarňou a

je zriadený i logopedický kútik pre žiakov s
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rozvoj športových talentov Priestory na organizovanie tréningov 

a športových súťaží

ŠKOLY 

 

STREDÉ ŠKOLY - ŠKOLA

Vychováva žiakov pripravených na 

zvolených odboroch 

Prednášky , tvorivé dielne, aktivity k

výchove  zdravého životného štýlu, možnos

usmernenia v profesnej orientácii žiakov

 

MŠ - ŠKOLA

 zoznámenia sa so životom školy 

prostredníctvom DOD, poskytnutie priestorov 

ne, sauna i pedagógov 

Vychováva našich budúcich žiakov

materiálno-technické podmienky školy 

28 triedach. Okrem nich má škola  zriadené ďalšie odborné u

ebne pre vyučovanie fyziky, chémie a biológie, 3 učebne výpo

ebnu. Všetky triedy primárneho vzdelávania sú kompletne vybavené interaktívnou zostavou. 

čebne a niekoľko tried nižšieho sekundárneho vzdelávnia sú tiež vybavené 

modernými interaktívnymi zostavami. 

Estetika interiéru školy nesie známky vysokej kvality. Zrenovovaná klubovňa s pódiom a kapacitou 150 

uje realizáciu konferencií a rôznych kultúrnych podujatí. Klubov

DVD a na pravidelné kultúrne prezentácie pre rodičov a

príležitosti rôznych významných udalostí a sviatkov v priebehu celého školského roka. Školská knižnica bola 

elektronizácia školských knižníc vybudovaná na estetickú a

ň. Je využívaná na realizáciu projektov, hodín literatúry, besied o

ame detskou i odbornou literatúrou.  

čkám, integrovaným žiakom a žiakom s ďalšími špeciálnymi výchovno

dispozícii dve  špeciálne učebne vybavená modernými kompenza

č ňou a množstvom ďalších didaktických  pomôcok.V rámci špeciál

logopedický kútik pre žiakov s poruchami reči.  

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

Priestory na organizovanie tréningov 

ťaží 

ŠKOLA 

Prednášky , tvorivé dielne, aktivity k OŽaZ a k 

výchove  zdravého životného štýlu, možnosť  

profesnej orientácii žiakov 

ŠKOLA 

Vychováva našich budúcich žiakov 

alšie odborné učebne: veľkú a malú 

čebne výpočtovej techniky,  a 

ebnu. Všetky triedy primárneho vzdelávania sú kompletne vybavené interaktívnou zostavou. 

ko tried nižšieho sekundárneho vzdelávnia sú tiež vybavené 

s pódiom a kapacitou 150 

rôznych kultúrnych podujatí. Klubovňu využívame na 

na pravidelné kultúrne prezentácie pre rodičov a pozvaných hostí pri 

priebehu celého školského roka. Školská knižnica bola 

elektronizácia školských knižníc vybudovaná na estetickú a elektronicky 

. Je využívaná na realizáciu projektov, hodín literatúry, besied o knihách ... 

ďalšími špeciálnymi výchovno-

ebne vybavená modernými kompenzačnými 

alších didaktických  pomôcok.V rámci špeciálnej učebne 



 

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky

 

 

V škole je zrenovovaná  zborovň

poradkyne a ďalších 13 kabinetov.  

Na podporu zdravia našich žiakov i

projektu Zdravie v školách. 

 Zmenami počas prázdnin neprešli iba u

športovcov. Dôkazom toho, že sú úspešní, je množstvo sú

nových vitínach pri telocvični a dve nové expozície diplomov a

tematickému zameraniu, zastúpenie si v

  

Školská kuchyňa a jedáleň sú estet

školských zariadení prešla na elektronizáciu v

dispozícii školský bufet, kde si môžu zakúpi

Priestory pre osobnú hygienu chlapcov, diev

rekonštrukciou a zodpovedajú vysokému štandardu.

Novovybudované multifunkčné ihrisko slúži nielen na hodiny telesnej výchovy, ale i

využévanie voľného času detí z okolitých sídlisk a

rodičov.  

V rámci ROP sme zateplili budovu a ušetrené finan

vyučovacieho procesu. 

 

 

8. Škola ako životný priestor 

 

Žiaci aj pedagogickí pracovníci trávia v

všetci v škole cítili  príjemne, ale aj bezpe

v žiakoch príjemné pocity. Riadime sa názorom, že ke

menšie sklony takéto prostredie poškodzova

obrovské množstvo kvetov a kútikov na posedenie  na chodbách školy spríjem

Na  chodbách sa nachádzajú ve

fofodokumentácia o aktivitách zo života školy. 

Ples rodičov a priateľov školy sa stal tradíciou a

a rodičmi.  

V priestorocj školy sa „odohráva“ každodenný kolobeh života , do ktorého spadajú tri hlavné subjekty 

žiaci, zamestnanci  ale i rodičia. 
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V škole je zrenovovaná  zborovňa, ktorá sa využíva na porady zamestnancov školy, kabinet výchovnej 

Na podporu zdravia našich žiakov i detí z partnerských MŠ  slúži školská sauna vybudovaná v

as prázdnin neprešli iba učebne, ale aj chodby. Pri školskej jedálni sme rozšírili galériu 

športovcov. Dôkazom toho, že sú úspešní, je množstvo súťažných pohárov, ktoré sú inštalované v

dve nové expozície diplomov a čestných uznaní. Chodby ožili aj v

tematickému zameraniu, zastúpenie si v nich našla geografia, dejepis, biológia a iné.  

ň sú esteticky zrenovované. V rámci projektu Internetizácia a

školských zariadení prešla na elektronizáciu v oblasti výdaja, objednávok a spracovania platieb. Žiakom je k 

dispozícii školský bufet, kde si môžu zakúpiť desiatu a minerálky. 

osobnú hygienu chlapcov, dievčat a zamestnancov školy na prízemí prešli kompletnou 

zodpovedajú vysokému štandardu. 

čné ihrisko slúži nielen na hodiny telesnej výchovy, ale i

okolitých sídlisk a na športové aktivity poriadané  našimi pedagógmi pre 

rámci ROP sme zateplili budovu a ušetrené finančné prostriedky využívame na skvalitenie výchovno 

Škola ako životný priestor  

gickí pracovníci trávia v škole veľké množstvo času a preto  je ve

škole cítili  príjemne, ale aj bezpečne. Snažíme sa, aby škola pôsobila útulne a

žiakoch príjemné pocity. Riadime sa názorom, že keď je niečo čisté a pekné alebo nové, žiaci majú ove

menšie sklony takéto prostredie poškodzovať a devastovať. Farebnosť chodieb, tried,

kútikov na posedenie  na chodbách školy spríjemňujú atmosféru. 

ách sa nachádzajú veľkoplošné nástenky, na ktorých sú aktuálne informácie a 

aktivitách zo života školy.  

ov školy sa stal tradíciou a napomáha budovať priateľské vzť

y sa „odohráva“ každodenný kolobeh života , do ktorého spadajú tri hlavné subjekty 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

a, ktorá sa využíva na porady zamestnancov školy, kabinet výchovnej 

erských MŠ  slúži školská sauna vybudovaná v rámci 

ebne, ale aj chodby. Pri školskej jedálni sme rozšírili galériu 

oré sú inštalované v dvoch 

estných uznaní. Chodby ožili aj vďaka ich 

 

rámci projektu Internetizácia a revitalizácia 

spracovania platieb. Žiakom je k 

zamestnancov školy na prízemí prešli kompletnou 

né ihrisko slúži nielen na hodiny telesnej výchovy, ale i na zmysluplné 

na športové aktivity poriadané  našimi pedagógmi pre 

né prostriedky využívame na skvalitenie výchovno – 

preto  je veľmi dôležité, aby sa 

ne. Snažíme sa, aby škola pôsobila útulne a čisto, a aby evokovala 

pekné alebo nové, žiaci majú oveľa 

tried, estetické prostredie, 

ňujú atmosféru.  

koplošné nástenky, na ktorých sú aktuálne informácie a 

ľské vzťahy medzi pedagógmi 

y sa „odohráva“ každodenný kolobeh života , do ktorého spadajú tri hlavné subjekty – 
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Základný princíp, ktorý platí od prvého d

šikanovanie netoleruje.“ Počas celého

školskou psychologičkou, výchovnou poradky

jedna triednická hodina. Cieľom aktivít je nau

správne  postoje a hodnotový systém. Rozvíjaním sociálno

učenia pozitívne meníme správanie u

K skvalitneniu priateľskej atmosféry prispieva aj 

zastúpený za každú triedu ročníkov 3 

Úlohou parlamentu na škole je : 

 prichádzať s návrhni a podnetmi na organizovanie zaujímavých, výnimo

pre žiakov školy 

 zlepšovať pobyt  detí v škole, podáva

 v spolupráci s učiteľmi riešiť

úspechy svojich spolužiakov a

 prispievať k tomu, aby medzi uč

 

Naším dlhodobým cieľom je budovanie pozitívnej klímy školy :

 

 podporovať dobrú tímovú spoluprácu u

 upevňovať vzájomný rešpekt, dôveru, súdržnos

 podporovať zodpovednosť, efektívnu komunikáciu v

– rodič 

 schopnosť riešiť problémy 

 dôvera rodičov ku škole 

 zabezpečenie kultúrneho, zdravého a
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Základný princíp, ktorý platí od prvého dňa školského roku pre všetkých je : „

čas celého školského roku organizujeme preventívne programy, stretnutia so 

kou, výchovnou poradkyňou, zástupcami mestskej polície a tejto otázke je venovaná nie 

ľom aktivít je naučiť žiakov riešiť konflikty kultivovaný

hodnotový systém. Rozvíjaním sociálno-psychologických zručností v

enia pozitívne meníme správanie u detí. 

skej atmosféry prispieva aj činnosť Žiackeho parlamentu. V

čníkov 3 – 9 jeden žiakmi zvolený člen. 

 

návrhni a podnetmi na organizovanie zaujímavých, výnimočných i pou

e, podávať návrhy na skrášlenie školského prostredia

ľmi riešiť problémy – všímať si správanie, prospech žiakov, zlé návyky pri u

úspechy svojich spolužiakov a upozorňovať na ne 

tomu, aby medzi učiteľmi a žiakmi vládla priateľská pracovná atmosféra a

ľom je budovanie pozitívnej klímy školy : 

 dobrú tímovú spoluprácu učiteľov, ich tvorivosť, flexibilitu 

 vzájomný rešpekt, dôveru, súdržnosť kolektívu 

ť, efektívnu komunikáciu v kolektíve učiteľov a komunikáciu u

enie kultúrneho, zdravého a čistého prostredia 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

a školského roku pre všetkých je : „Sme škola, kde sa 

školského roku organizujeme preventívne programy, stretnutia so 

ou, zástupcami mestskej polície a tejto otázke je venovaná nie 

 konflikty kultivovaným spôsobom, stimulovať 

čností v procese zážitkového 

 Žiackeho parlamentu. V žiackom parlamente je 

čných i poučných podujatí 

 návrhy na skrášlenie školského prostredia 

 si správanie, prospech žiakov, zlé návyky pri učení, 

ská pracovná atmosféra a tolerancia. 

komunikáciu učiteľ –   žiak 
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9. Podmienky na zaistenie bezpe

vzdelávaní  

 

Dôsledné dodržiavanie bezpečnostných zásad v

každého žiaka a zamestnanca školy. 

Bezpečnosti a ochrane zdravia venujeme dostato

poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nielen po

O poučení sa vedú záznamy v žiackej knižke i

Pre zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia žiakov sme vypracovali nasledovný po

všetci žiaci oboznámení na triednickej hodine d

 

POSTUP PRI  ZABEZPE

 

1.  Pravidlá pre zaistenie ochrany

 

 Žiakom je zakázané : 

a) propagovanie, prechovávanie, užívane, predaj a

výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy a

a školského areálu, ako aj pri činnostiach organizovaných školou,

b) akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a

psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví spolužiakom a

c) akékoľvek prejavy, propagovanie alebo šírenie násilia, rasizmu a

a xenofóbie. 

 

 

 

2.  Postup pri porušení zákazu faj

 

Pravidlo : Žiakom sa zakazuje fajčiť v

mimo priestorov školy. 

 

Preventívne opatrenia : 

- príprava projektu o fajčení a jeho škodlivosti,

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 

Učením a športom za úspechom
Školský vzdelávací program

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

čnostných zásad v praktickom živote školy je základnou povinnos

 

ochrane zdravia venujeme dostatočnú pozornosť. V prvý deň školského roka sú 

ochrane zdravia pri práci nielen počas vyučovania, ale aj v 

žiackej knižke i v triednej knihe. 

nosti a ochrany  zdravia žiakov sme vypracovali nasledovný po

všetci žiaci oboznámení na triednickej hodine dňa 3.9.2014. 

POSTUP PRI  ZABEZPEČOVANÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIAKOV

Pravidlá pre zaistenie ochrany 

propagovanie, prechovávanie, užívane, predaj a poskytovanie návykových látok (alkohol, tabakové 

ťadlá, nelegálne drogy a iné zdraviu škodlivé látky) v

činnostiach organizovaných školou, 

slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek činnosť

psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví spolužiakom a zamestnancom školy, 

vek prejavy, propagovanie alebo šírenie násilia, rasizmu a iných druhov intolerancie 

Postup pri porušení zákazu fajčenia 

čiť v priestoroch školy a jej areálu, ako i počas všetkých školských podujatí 

jeho škodlivosti, 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

y zdravia pri výchove a 

praktickom živote školy je základnou povinnosťou 

ň školského roka sú žiaci 

 mimo vyučovacom čase. 

nosti a ochrany  zdravia žiakov sme vypracovali nasledovný postup, s ktorým boli 

OCHRANY ŽIAKOV 

návykových látok (alkohol, tabakové 

iné zdraviu škodlivé látky) v priestoroch školy 

činnosť, ktorá môže spôsobiť 

iných druhov intolerancie 

čas všetkých školských podujatí 
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-  

- príprava besedy o fajčení a legislatíve.

 

Disciplinárne opatrenia : 

 

- pri prvom porušení – oznam rodič

- pri druhom porušení – predvolanie rodi

- ďalšie opakovanie zákazu fajčiť znamená vždy oznam rodi

správania. 

 

3.  Postup pri porušení zákazu konzumácie alkoholických nápojov

 

Pravidlo : Žiakom sa zakazuje prinášať

a konzumovať ich. 

 

a) Ak je žiak vykazuje klinické príznaky vplyvu alkoh

zákonnému zástupcovi a prizve ho do školy.

b) Pri riešení priestupku je prítomný svedok, 

 

Preventívne opatrenia : 

- príprava besedy so psychológom,

- organizácia besedy s políciou. 

 

Disciplinárne opatrenia : 

- za prechovávanie alkoholických nápojov 

- pri prvom porušení konzumácie alkoholu 

- pri opakovanom porušení konzumácie alkoholu 

 

4. Postup pri podozrení na akúkoľvek manipuláciu s

 

Pravidlo : Žiakom sa zakazuje nosiť, prechováva

ako aj mimo nej. 

 

Preventívne opatrenia : 

- zvýšená starostlivosť a kontrola v

- stretnutie s odborným poradcom, 

Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 
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legislatíve. 

oznam rodičom, pokarhanie triednym učiteľom 

predvolanie rodičov, pohovor, pokarhanie riaditeľom školy 

č ť znamená vždy oznam rodičom a postupné znižovanie zn

Postup pri porušení zákazu konzumácie alkoholických nápojov 

Pravidlo : Žiakom sa zakazuje prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje 

Ak je žiak vykazuje klinické príznaky vplyvu alkoholu, pedagogický zamestnanec oznámi túto skuto

prizve ho do školy. 

Pri riešení priestupku je prítomný svedok, ďalší pedagogický zamestnanec.  

príprava besedy so psychológom, 

za prechovávanie alkoholických nápojov – pokarhanie riaditeľom školy 

pri prvom porušení konzumácie alkoholu - znížená známka zo právania o jeden stupe

pri opakovanom porušení konzumácie alkoholu - znížená známka zo právania o ďalší stupe

ľvek manipuláciu s nelegálnymi drogami 

Pravidlo : Žiakom sa zakazuje nosiť, prechovávať a užívať nelegálne zdravie poškodzujúce látky tak v

kontrola v škole, 

 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

 

postupné znižovanie známky zo 

innosti organizované školou alkoholické nápoje 

olu, pedagogický zamestnanec oznámi túto skutočnosť 

jeden stupeň 

ďalší stupeň 

 nelegálne zdravie poškodzujúce látky tak v škole 
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- stretnutie s organizáciou, ktorá sa cielene venuje prevencii.

 

Disciplinárne opatrenia : 

- pri prvom podozrení predvoláme rodi

vyšetrenie na prítomnosť omamných látok,

- v prípade, že sa potvrdí, že ide o prvý pokus, nie závislos

- v prípade, že sa potvrdí závislosť a

a škola trvá na liečení , 

- žiak opakovane nosí drogu do školy a

stupňa, kontaktujeme políciu. 

 

Opatrenia  proti šíreniu legálnych a

 

1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť

hrať o peniaze a to aj mimo školy.

2. Je povinnosťou každého žiaka, u

triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý faj

3. Povinnosťou triedneho učiteľa je vies

skutočnostiach vhodnou formou informova

v klasifikačnom zázname, pravidelne spolupracova

radu. 

4. Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonáva

dôraz klásť na sociálne zariadenia, skryté priestory v

5. Pre všetkých žiakov školy organizova

žiakov školy od myšlienok na užívanie drog a

6. Koordinátor prevencie drogových závislostí zab

a prednášok s odborníkmi. 

7. Triedni učitelia minimálne raz polro

diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu.

8. Sporadicky monitorovať správanie sa našich žiakov na verejných akciách.

9. Rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi, iniciova

 

 

Postup pri riešení výskytu šikanovania

Problematika šikanovania ako jedného z

a rozširujúcou sa sociálnou chorobou spolo
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 organizáciou, ktorá sa cielene venuje prevencii. 

pri prvom podozrení predvoláme rodičov, dohodneme psychologické, či psychiatrické vyšetrenie, 

ť omamných látok, 

prvý pokus, nie závislosť – znížená známka zo správania druhého stup

prípade, že sa potvrdí závislosť a pravidelné užívanie drog – znížená známka zo správania tretieh

žiak opakovane nosí drogu do školy a poskytuje ju ostatným – znížená známka zo správania štvrtého 

Opatrenia  proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 

školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať

školy. 

ou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informova

žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i

č ľa je viesť evidenciu pochvál a priestupkov žiakov a

nostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, spôsob riešenia zaznamena

nom zázname, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informova

ase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov školy v 

 na sociálne zariadenia, skryté priestory v areáli školy. 

Pre všetkých žiakov školy organizovať športové súťaže, spoločensko-kultúrne podujatia s

žiakov školy od myšlienok na užívanie drog a toxikomániu. Na tieto účely využívať

Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí výstavku najnovších publikácií, cyklus besied 

itelia minimálne raz polročne, alebo aktuálne podľa potreby budú na triednických hodinách 

závislostiach najrôznejšieho druhu. 

anie sa našich žiakov na verejných akciách. 

rodičmi, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy -  

Postup pri riešení výskytu šikanovania 

Problematika šikanovania ako jedného z prejavov problémového správania žiakov je faktom. Je nebezpe

rozširujúcou sa sociálnou chorobou spoločnosti, ktorej dôsledkom je vážne ohrozovanie zdravia 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

i psychiatrické vyšetrenie, prípadne 

znížená známka zo správania druhého stupňa, 

znížená známka zo správania tretieho stupňa 

znížená známka zo správania štvrtého 

vdychovať omamné látky a drogy, 

ostatných zamestnancov školy informovať 

školskom prostredí i mimo neho. 

priestupkov žiakov a o zistených 

 na triednických hodinách, spôsob riešenia zaznamenať 

problémoch informovať pedagogickú 

 predmetnej veci, hlavný 

kultúrne podujatia s cieľom odpútať 

ely využívať projekty. 

í výstavku najnovších publikácií, cyklus besied 

a potreby budú na triednických hodinách 

  školské výlety, súťaže. 

právania žiakov je faktom. Je nebezpečnou 

nosti, ktorej dôsledkom je vážne ohrozovanie zdravia  
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jednotlivcov i skupín. Odborníkmi je prirovnávané k

skupinovej demokracie. 

 

Stručná charakteristika šikanovania

 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému 

žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie 

násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu 

brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu ma

fyzickom zdraví.  

 

Prejavy šikanovania, reakcie žiakov a

 

1. slovná agresia: nadávky, posmievanie, urážky, vyhrážanie, výsmech, nevhodné vtipkovanie a 

zosmiešňovanie obete,  

2. fyzická agresia: strkanie, facky, kopance, bitie, navádzanie iných na bitku, vyhrážanie sa, škrtenie, 

za vlasy, pichanie kružidlom či ceruzkou, 

3. iná agresia: poškodzovanie alebo skrývanie vecí obete, trhanie, ni

zošita, učebnice, úloh, privlastňovanie si vecí obete, 

4. psychické manipulovanie a týranie:

noseniu rôznych vecí – desiata, peniaze, šminky... 

5. nepriame prejavy: žiak je počas prestávok 

učiteľov, prichádza neskoro na vyu

skupinových športoch býva často volený do skupiny medzi poslednými, ak má prehovori

neistý, pôsobí smutne, nešťastne, stiesnene až depresívne, zhoršuje sa niekedy náhle jeho školský 

prospech, jeho veci sú poškode

modriny, škrabance, ktoré nedokáže uspokojivo vysvetli

 

Žiaci v obave so stupňovania šikanovania sa o

 

Príčiny vzniku : 

- rodina,  nedostatočná rodinná výchova, absencia citovej rodinnej atmosféry, zhovievavos

agresívnym prejavom detí, telesné tresty, kríza v

- škola, nedostatočný priestor na sebarealizáciu žiakov, málo besied so žiakmi, “vnucovanie“ vzorov 

správania sa žiakom, „anonymita“ žiakov a
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skupín. Odborníkmi je prirovnávané k podceňovanej epidémii, č

ná charakteristika šikanovania 

ľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému 

žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie 

i takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu 

. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a 

Prejavy šikanovania, reakcie žiakov a príčiny vzniku 

nadávky, posmievanie, urážky, vyhrážanie, výsmech, nevhodné vtipkovanie a 

strkanie, facky, kopance, bitie, navádzanie iných na bitku, vyhrážanie sa, škrtenie, 

či ceruzkou,  

poškodzovanie alebo skrývanie vecí obete, trhanie, ničenie pomôcok, č

ňovanie si vecí obete,  

4. psychické manipulovanie a týranie: zadávanie nezmyselných príkazov, nútenie k posluhovaniu a k 

desiata, peniaze, šminky...  

čas prestávok často osamotený, nemá kamarátov, zdržuje sa v blízkosti 

ov, prichádza neskoro na vyučovanie, vždy chodí všade posledný alebo zostáva sám v triede, pri 

často volený do skupiny medzi poslednými, ak má prehovori

ťastne, stiesnene až depresívne, zhoršuje sa niekedy náhle jeho školský 

prospech, jeho veci sú poškodené, znečistené, prípadne rozhádzané, máva zneč

modriny, škrabance, ktoré nedokáže uspokojivo vysvetliť. 

ovania šikanovania sa o ňom nezdôverujú učiteľom a často ani rodi

ná rodinná výchova, absencia citovej rodinnej atmosféry, zhovievavos

agresívnym prejavom detí, telesné tresty, kríza v rodine 

ný priestor na sebarealizáciu žiakov, málo besied so žiakmi, “vnucovanie“ vzorov 

ymita“ žiakov a učiteľov, neprimerané hodnotenie prejavov žiakov

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

ovanej epidémii, či k zákernej chorobe 

vek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému 

žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie 

i takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu 

ť následky na psychickom a 

nadávky, posmievanie, urážky, vyhrážanie, výsmech, nevhodné vtipkovanie a 

strkanie, facky, kopance, bitie, navádzanie iných na bitku, vyhrážanie sa, škrtenie, ťahanie 

enie pomôcok, či oblečenia, počarbanie 

, nútenie k posluhovaniu a k 

asto osamotený, nemá kamarátov, zdržuje sa v blízkosti 

zostáva sám v triede, pri 

asto volený do skupiny medzi poslednými, ak má prehovoriť pred triedou je 

astne, stiesnene až depresívne, zhoršuje sa niekedy náhle jeho školský 

istené, prípadne rozhádzané, máva znečistený odev, odreniny, 

často ani rodičom. 

ná rodinná výchova, absencia citovej rodinnej atmosféry, zhovievavosť voči 

ný priestor na sebarealizáciu žiakov, málo besied so žiakmi, “vnucovanie“ vzorov 

ov, neprimerané hodnotenie prejavov žiakov 
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- učiteľ a žiaci, emocionálne chladné vz

- rovesníci a skupiny, napodobňovanie negatívnych vzorov, agresívny žiak má rešpekt ostatných, ktorí sa 

mu chcú vyrovnať 

- vplyv médií, filmy, televízia, internet, 

správania sa jednotlivca a skupín.

 

Prevencia šikanovania 

- vytvoriť pozitívnu klímu v škole, 

- navodiť úzku spoluprácu medzi školou a

- zvýšiť dozor PgZ, 

- oboznámiť učiteľov so systémom riešenia šikanovania,

- informovať učiteľov o postupe pri podozrení šikanovania,

- realizovať vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania, spolupracova

a psychologickej prevencie, CPPP.

 

Nepriame  prejavy šikanovania 

- šikanovaný žiak nechce chodiť do školy,

- chodí  poza školu, domov prichádza neskoro, nemá priate

- cez prestávky sa zdržiava v blízkosti u

- znižuje sa mu koncentrácia a výkon na vyu

- má zničené osobné veci a pomôcky,

- opakovane sa mu „strácajú“ veci, peniaze,

- prejavuje sa apaticky, nezúčastnene, smutne , bez nálady,

- má problémy s verbálnym prejavom, kokce,

- je konfliktný a náladový, tajnostkársky,

- má modriny, škrabance, 

- odmieta povedať , čo sa mu stalo,

- uvádza nepravdepodobné vysvetlenie svojho správania.

 

Najčastejšie bývajú šikanované : 

- deti citlivé, tiché, utiahnuté, nepriebojné, slabšie, pomalšie,

- deti, ktoré sa niečím odlišujú od ostatných 

odlišnosťou (menšie, tučnejšie, krívajúce...)

- deti, ktoré sa dobre učia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a
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 emocionálne chladné vzťahy vo vyučovaní, nevhodná komunikácia so žiakmi

ňovanie negatívnych vzorov, agresívny žiak má rešpekt ostatných, ktorí sa 

filmy, televízia, internet, časopisy ponúkajú množstvo negatívnych vzorov násilného 

skupín.  

 

 úzku spoluprácu medzi školou a rodinou, 

ov so systémom riešenia šikanovania, 

postupe pri podozrení šikanovania, 

oblasti prevencie šikanovania, spolupracovať s odborníkmi centra vých.

P. 

ť do školy, 

chodí  poza školu, domov prichádza neskoro, nemá priateľov, 

blízkosti učiteľov, 

výkon na vyučovaní, 

pomôcky, 

opakovane sa mu „strácajú“ veci, peniaze, 

častnene, smutne , bez nálady, 

verbálnym prejavom, kokce, 

náladový, tajnostkársky, 

o sa mu stalo, 

epravdepodobné vysvetlenie svojho správania. 

deti citlivé, tiché, utiahnuté, nepriebojné, slabšie, pomalšie, 

ím odlišujú od ostatných – farbou pleti, názormi, vierou, rečou, nejakou telesnou 

čnejšie, krívajúce...) 

ia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a svedomité. 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

ovaní, nevhodná komunikácia so žiakmi 

ovanie negatívnych vzorov, agresívny žiak má rešpekt ostatných, ktorí sa 

asopisy ponúkajú množstvo negatívnych vzorov násilného 

odborníkmi centra vých.- 

čou, nejakou telesnou 
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Učiteľ musí : 

- prekonzultovať podozrenie šikanovania s

- porozprávať sa so žiakom, ktorý je 

- porozprávať sa s násilníkom, 

- osloviť rodičov – ako obeti, tak aj násilníka, voli

- podať návrh, ako situáciu riešiť, 

- vyhľadať odbornú pomoc, 

- prijať výchovné opatrenia, 

- pri podozrení na trestný čin kontaktova

 

Vyvarovanie sa chýb pri riešení šikanovania

 

Čo robia pedagógovia a rodičia nesprávne :

- vyšetrujú obeť spoločne s agresorom,

- nedokážu odlíšiť nepravdivé tvrdenia falošných svedkov, ktorých

- neberú ohľad na traumu a pocity viny obete, 

- neberú do úvahy, že medzi obeťou a

neuvedomujú si, že šikanovaním môže by

Tieto chyby môžu spôsobiť až taký omyl, že obe

 

Rady pre žiaka – svedka šikanovania

Informuj učiteľa, ktorému dôveruješ.

Vyhľadaj pomoc výchovného poradcu alebo školského psychológa.

Porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obe

Podpor jeho sebavedomie, ponúkni pomoc.

Pokús sa nenápadne zistiť podrobnosti šikanovania.

Nezabúdaj, že chceš pomôcť kamarátovi a

 

Pravidlo : Sme škola, kde sa akékoľvek prejavy šikanovania

 

Preventívne opatrenia : 

- zvýšenie sledovania priestorov, kde môže k

- zabezpečenie aktivity s odborníkom o

- stretnutie s políciou. 
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 podozrenie šikanovania s výchovným poradcom, psychológom a výchovnou komisiou,

 sa so žiakom, ktorý je vystavený šikanovaniu, 

ako obeti, tak aj násilníka, voliť taktný prístup a najmä zachovať dôvernos

čin kontaktovať príslušný útvar Policajného zboru SR. 

Vyvarovanie sa chýb pri riešení šikanovania 

čia nesprávne : 

agresorom, 

 nepravdivé tvrdenia falošných svedkov, ktorých ovplyvnil agresor,

pocity viny obete, často robia bezprostrednú konfrontáciu,

ťou a agresorom často vzniká závislosť, až identifikácia obete s

neuvedomujú si, že šikanovaním môže byť nakazená celá trieda. 

ť až taký omyl, že obeť je vyhlásená za agresora. 

svedka šikanovania 

a, ktorému dôveruješ. 

adaj pomoc výchovného poradcu alebo školského psychológa. 

om, ktorý je obeťou. 

Podpor jeho sebavedomie, ponúkni pomoc. 

 podrobnosti šikanovania. 

ť kamarátovi a nie sa pomstiť násilníkom, reaguj primerane.

Pravidlo : Sme škola, kde sa akékoľvek prejavy šikanovania netolerujú! 

zvýšenie sledovania priestorov, kde môže k násiliu dochádzať, 

odborníkom o možnosti ochrany pred násilím, 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

výchovnou komisiou, 

najmä zachovať dôvernosť informácií, 

ovplyvnil agresor, 

asto robia bezprostrednú konfrontáciu, 

, až identifikácia obete s agresorom, 

 násilníkom, reaguj primerane. 
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Disciplinárne opatrenia : 

a) Ak ide o prvý prípad : 

- menej závažná forma ( posmievanie, nadávky, zosmieš

- menej závažná ale opakovaná forma ( posmievanie, nadávky, zosmieš

riaditeľom školy,  

- závažná forma (okradnutie, bitka s

stupňa 

b) Ak má prípad znaky trestného činu

 

 

5. Kriminálna prevencia pre mladých

 

 Na ulici – nezabúdaj na to, že na ulici 

 

• Tvoji rodičia vždy musia vedieť

• Ak ideš sám, vyhýbaj sa slabo osvetleným miestam, opusteným domom, hustému porastu.

• Ak ťa na ulici osloví neznámy č

• Skús si zapamätať evidenčné č

• Nikdy nechoď s cudzím človekom. Ani vtedy, ak ti povie, že ho poslali rodi

„tajné heslo“, ktoré ti pomôže pri potvrdení, že doty

• Ak máš pocit, že ťa niekto sleduje 

 

Bezpečné telefonovanie : 

 

• Maj vždy pri telefóne núdzové telefónne 

• Ak niekto volá opakovane a vždy odpo

Nepodceňuj takéto volanie. 

• Do telefónu sa nikomu nespovedaj a neodpovedaj na otázky o

• Neodpovedaj cudzej osobe na otázky, kedy sa vrátia rodi

 

Ak už musíš volať na jedno z

• Dostaň sa do bezpe

• Povedz kto si a

 

10. Systém na oznamovanie negatívnych javov pedagogickými,  nepedagogickými zamestnancami 

a  žiakmi 
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forma ( posmievanie, nadávky, zosmiešňovanie a pod. –  pokarhanie triednym u

menej závažná ale opakovaná forma ( posmievanie, nadávky, zosmiešňovanie a

závažná forma (okradnutie, bitka s vážnymi následkami a pod.) – znížená známka zo správania druhého 

činu – kontaktovať Políciu. 

Kriminálna prevencia pre mladých 

nezabúdaj na to, že na ulici číhajú rôzne nástrahy, preto : 

ia vždy musia vedieť, kam ideš.  

Ak ideš sám, vyhýbaj sa slabo osvetleným miestam, opusteným domom, hustému porastu.

a na ulici osloví neznámy človek a volá ťa do auta alebo vchodu, rýchlo uteč

čné číslo vozidla alebo opis, možno môžeš pomôcť polícii nájs

človekom. Ani vtedy, ak ti povie, že ho poslali rodičia. Dohovor si s

„tajné heslo“, ktoré ti pomôže pri potvrdení, že dotyčná osoba, ktorá ťa má zobrať

a niekto sleduje – utekaj na najbližšie miesto, kde je veľa ľudí.

Maj vždy pri telefóne núdzové telefónne čísla (polícia, hasiči, záchranka) Nikdy ich nevytá

vždy odpovie, že je to omyl alebo vôbec neodpovie, informuj rodi

Do telefónu sa nikomu nespovedaj a neodpovedaj na otázky o tom, kto je doma. 

Neodpovedaj cudzej osobe na otázky, kedy sa vrátia rodičia, aj keď bude tvrdiť , že je známy

ť na jedno z pohotovostných čísel, tak : 

ň sa do bezpečia a potom volaj. 

Povedz kto si a odkiaľ voláš. 

10. Systém na oznamovanie negatívnych javov pedagogickými,  nepedagogickými zamestnancami 

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

pokarhanie triednym učiteľom,  

ňovanie a pod. –  pokarhanie 

znížená známka zo správania druhého 

Ak ideš sám, vyhýbaj sa slabo osvetleným miestam, opusteným domom, hustému porastu. 

a do auta alebo vchodu, rýchlo uteč alebo krič. 

ť polícii nájsť páchateľa. 

lovekom. Ani vtedy, ak ti povie, že ho poslali rodičia. Dohovor si s rodičmi 

ťa má zobrať, je tá pravá. 

ľ ľudí. 

i, záchranka) Nikdy ich nevytáčaj zbytočne. 

vie, že je to omyl alebo vôbec neodpovie, informuj rodičov. 

 

ť , že je známy. 

10. Systém na oznamovanie negatívnych javov pedagogickými,  nepedagogickými zamestnancami 
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 V prípade zistenia porušenia školského poriadku je postup :

 

a) Porušenie školského poriadku pedagogickí , nepedagogickí zamestnanci, žiaci oznámia triednemu 

učiteľovi, ktorý je povinný priestupok objektívne prešetri

b) V prípade, že nenastane náprava, priestupok rieši výchovná komisia za prítomnosti zákonného 

zástupcu. 

c) Záverečným článkom riešenia problému je riadite

 

 

Pravidelné školenia zamestnancov školy o

pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a

zakotvené v pláne práce školy. Funkciu bezpe

ktorý vedie evidenciu školských úrazov žiakov i

Požiarneho technika a revíziu elektriny a

dodávateľským spôsobom. Všetci žiaci školy sú poistení proti strate a

V odborných učebniach  a telocvi

dodržiavať. 
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porušenia školského poriadku je postup : 

Porušenie školského poriadku pedagogickí , nepedagogickí zamestnanci, žiaci oznámia triednemu 

ovi, ktorý je povinný priestupok objektívne prešetriť, vyvodiť potrebné závery a

nastane náprava, priestupok rieši výchovná komisia za prítomnosti zákonného 

lánkom riešenia problému je riaditeľ školy. 

Pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a

ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľ

pláne práce školy. Funkciu bezpečnostného technika vykonáva zaškolený zamestnanec školy, 

ktorý vedie evidenciu školských úrazov žiakov i zamestnancov. 

Požiarneho technika a revíziu elektriny a prístrojov zabezpečujeme na základe zákona pravidelne 

ským spôsobom. Všetci žiaci školy sú poistení proti strate a poškodeniu vecí a

telocvični visia prevádzkové poriadky,  učitelia a

športom za úspechom 
Školský vzdelávací program 

Porušenie školského poriadku pedagogickí , nepedagogickí zamestnanci, žiaci oznámia triednemu 

 potrebné závery a opatrenia. 

nastane náprava, priestupok rieši výchovná komisia za prítomnosti zákonného 

ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, 

ovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií sú 

nostného technika vykonáva zaškolený zamestnanec školy, 

ujeme na základe zákona pravidelne 

poškodeniu vecí a tiež proti úrazom.  

čitelia a žiaci sú povinní ich 


