
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HÔRKY, Hôrky 200, 010 04 Žilina 

Dodatok č. 2:  

Revidovanie školského poriadku, prerokované na pedagogickej rade dňa 2. 9. 2019, schválené riaditeľkou školy Mgr. 

Janou Hűbnerovou takto:  

1. Revidovanie bodu XVI. – Výchovné opatrenia 

Pôvodný text:  

Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje používane mobilných telefónov počas vyučovania. Za 

nerešpektovanie nariadenia sa žiak potrestá:  

1. napomenutím od triedneho učiteľa, následne pri opakovanom porušení zákazu  

2. pokarhaním RŠ za porušenie školského poriadku, nakoniec  

3. zníženou známkou zo správania. 

 

Nový text:  

Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje používane mobilných telefónov počas vyučovania. 

Vypnutý mobilný telefón žiak odovzdá vyučujúcej na začiatku vyučovania. Pri odchode zo školy si ho 

vyzdvihne od vyučujúcej na poslednej vyučovacej hodine. Pokiaľ mobilný telefón žiak vedome neodovzdá 

a použije ho počas vyučovania, príp. prestávok na akýkoľvek účel (výnimku tvoria priame pokyny 

vyučujúceho na použitie telefóu), bude mu udelené nižšie uvedené výchovné opatrenie podľa postupnosti.  

Za nerešpektovanie nariadenia sa žiak potrestá:  

1. Pokarhaním od triedneho učiteľa, následne pri opakovanom porušení zákazu  

2. pokarhaním RŠ za porušenie školského poriadku, nakoniec  

3. zníženou známkou zo správania. 

 

2. Revidovanie bodu XV. Žiakom je zakázané  

Pôvodný text:  

7. Používať na vyučovaní mobilné telefóny, discmany, MP3 a iné predmety rozptyľujúce pozornosť. Počas 

vyučovania sú tieto predmety uložené vypnuté v taške. Pokiaľ vyučujúci takýto predmet žiakovi zoberie, 

odovzdá mu ho po skončení vyučovania. Peniaze a cenné predmety si žiak nosí len na vlastnú zodpovednosť. 

 

Nový text:  

7. Používať na vyučovaní mobilné telefóny, discmany, MP3 a iné predmety rozptyľujúce pozornosť. Pokiaľ 

vyučujúci takýto predmet žiakovi zoberie, odovzdá mu ho po skončení vyučovania. V prípade mobilného 

telefónu mu bude udelené výchovné opatrenie podľa revidovania Školského poriadku z 2. 9. 2019. Peniaze a 

cenné predmety si žiak nosí len na vlastnú zodpovednosť. 

 

Pôvodný text:  

8. Vstupovať do budovy školy na korčuliach, skateboardoch, bicykloch, kolobežkách. 

 

Nový text:  

8. Vstupovať do budovy a celého areálu školy na akýchkoľvek mobilných prostriedkoch (napr. bicykel, 

skateboard, kolobežka, kolieskové korčule, rôzne boardy atď.). Je možný len peší presun.  

 

Doplnenie bodu 9:  

Žiakom je zakázané pohybovať sa v priestoroch a používať vonkajšie multifunkčné ihrisko mimo aktivít 

organizovaných školou.  

 

Hôrky, 2. 9. 2019 


