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DODATOK Č. 1  K ŠKOLSKÉMU PORIADKU -  PREZÚVKY  

ČL. 2 ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

Časť     2.2 Organizácia vyučovania  

Bod 4.  V šatni je žiak povinný prezuť sa do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným aj 

hygienickým požiadavkám. 

Skôr uvedené znamená, že: 

Žiak je po príchode na vyučovanie ( každý deň) povinný prezuť sa do prezuviek, ktoré má 

uložené v šatni alebo si ich denne nosí v taške. Prezuvky musia spĺňať požadované hygienické 

a bezpečnostné kritéria. 

 

ČL. 3 PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

V ŠKOLE A V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ 

Časť 3.2 K  povinnostiam žiaka patrí 

Bod 4.   Byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený, prezutý počas vyučovania do 

prezuviek, ktoré nemajú čiernu farbiacu podrážku. 

Časť 3.5  Zákonný zástupca žiaka je povinný 

Bod 2. Dodržiavať podmienky určené školským poriadkom. 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA: 

A) Ak  žiak primárneho vzdelávania (prvého stupňa) príde na vyučovanie bez 

prezuviek alebo sa svojvoľne neprezuje do prezuviek,  pedagóg, ktorý vykonáva 

dozor postupuje nasledovne: 

1. Upozorní žiaka, aby sa prezul. 

2. Ak sa tak nestane z rôznych dôvodov, pedagóg, ktorý vykonáva dozor, upozorní 

triedneho učiteľa. 
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Triedny učiteľ postupuje takto. 

1. V daný deň napíše zápis do žiackej knižky  - oznam rodičovi o vzniknutej situácii.  

Ak  žiak nižšieho sekundárneho vzdelávania (druhého stupňa) príde na vyučovanie bez 

prezuviek alebo sa svojvoľne neprezuje do prezuviek,  pedagóg, ktorý vykonáva dozor 

postupuje nasledovne: 

1. Upozorní žiaka, aby sa prezul. 

2. Ak sa tak nestane z rôznych dôvodov, pedagóg, ktorý vykonáva dozor, upozorní 

triedneho učiteľa. 

Triedny učiteľ postupuje takto: 

1. Triedny učiteľ má právo poslať žiaka domov a za daný deň mu zapíše 

neospravedlnené hodiny podľa rozvrhu žiakovej triedy na daný deň. 

2. Ak sa žiak, ktorý bol poslaný domov, vráti s prezuvkami a prezuje sa, za daný deň sa 

mu počítajú len reálne vymeškané hodiny.  

 

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku bol vypracovaný a prerokovaný pedagogickou radou ZŠ 

s MŠ, Hlavná 175, Malčice 

Zákonní zástupcovia žiakov budú oboznámení s obsahom Dodatku č. 1 prostredníctvom 

návratky (Príloha č.1), ktorú podpíšu, čím potvrdia, že sú oboznámení s dodatkom č.1 a 

výchovnými opatreniami, ktoré vyplývajú z porušovania dodatku č.1.  

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku nadobúda účinnosť dňom 19.10.2020 

V Malčiciach dňa 14.10.2020                RNDr. J.Kužmová 

        poverená riaditeľka školy 
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Príloha č.1 

Svojim podpisom čestne prehlasujem že som bol dňa ...................................... oboznámený 

s dodatkom č.1 ku  Školskému poriadku  Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, 

Malčice na  školský rok 2020/2021 

Meno a priezvisko dieťaťa ...............................................                trieda ................................. 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu ......................................................................................                                                   

Podpis zákonného zástupcu .............................................. 

 


