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Právna forma organizácia s právnou subjektivitou 
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Počet strán 22 

Prerokované na pedagogickej 

rade 
5. 9. 2016 

Schválil 

dňa 

 5. 9. 

 2016 

riaditeľ 

školy 
Mgr. Martin Potočňák 

Cieľová skupina ţiaci a zamestnanci ZŠ 

Účinnosť od 5. 9. 2016 

Za kontrolu zodpovedá riaditeľ školy 

Zmeny v smernici sa uskutočňujú formou písomných dodatkov, ktoré tvoria súčasť 

školského poriadku. 



List zmien k školskému poriadku 

Názov  Zmena Dátum Poznámka 

Dodatok 

k povinnostiam 

ţiaka 

Zákaz pouţívania 

permanentných 

popisovačov 

25. 8. 2017 Čl. 3.6 Ţiakom nie je povolené 

– dodatok k str. 9 

Dodatok 

k podmienkam 

nakladania 

s majetkom školy 

Zodpovednosť ţiaka 

za svoje pracovné 

miesto (stôl, 

stolička) 

25. 8. 2017  Čl. 7.1 Podmienky nakladania 

s majetkom školy a jeho 

ochrana – dodatok k str. 19 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



Dodatok k povinnostiam ţiaka 

Čl. 3.6 Ţiakom nie je povolené: 

 Nosiť do školy permanentné fixky a popisovače, písať nimi po stenách, nábytku a tak 

poškodzovať školský majetok. 

 V prípade takto poškodeného majetku je ţiak povinný škodu odstrániť prípadne 

nahradiť. 

 

Dodatok k podmienkam nakladania s majetkom školy a jeho 

ochrane 

Čl. 7.1 Podmienky nakladania s majetkom školy a jeho ochrana 

Žiak má na začiatku školského roka pridelené osobné pracovné miesto (stôl, stolička) vo svojej 

kmeňovej triede, za ktoré nesie osobnú zodpovednosť. V prípade jeho poškodenia je povinný – resp. 

jeho zákonný zástupca – nahradiť nábytok v plnej miere. 

 

Záverečné ustanovenie 

 Dodatky k školskému poriadku boli prerokované na pedagogickej rade dňa 25. 8. 

2017. 

 Ţiaci budú o školskom poriadku a jeho dodatkoch preukázateľne informovaní 

triednymi učiteľmi. 

 Školský poriadok spolu s dodatkami nadobúda účinnosť dňom 5. 9. 2017. 

 

Veľké Leváre 4. 9. 2017 

 

 

         Riaditeľ školy 

 

 


