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V Humennom, 28 . augusta 2018 



VNÚTORNÝ PORIADOK 
pre pedagogických zamestnancov školy 

 

 
Prirodzenou  túžbou  každého   človeka   je   poznávať.   Väčšina   detí   vstupuje   do   školy  

s nedočkavosťou a túžbou po nových vedomostiach a dojmoch. Úlohou školy je túto túžbu 

nepremárniť, ale naopak, cieľavedome a odborne podporovať a rozvíjať. K tomu, aby sa 

učiteľom darilo plniť toto poslanie, je potrebné predovšetkým vytvoriť a zabezpečiť: 

1. Otvorenú, pokojnú a dôvernú atmosféra školy, vyplývajúcu z  partnerských 

vzťahov medzi učiteľom a žiakom, zo vzájomnej úcty, tolerancie a pocitu 

spoluzodpovednosti. Každému z nás sa lepšie pracuje, premýšľa a tvorí v prostredí 

porozumenia a bezpečia. 
 

2. Rešpektovanie osobnosti dieťaťa, posilňovanie jeho zdravého sebavedomia, 

provokovanie jeho zvedavosti a záujmu, povzbudzovanie k stále lepším výkonom, až 

do maxima jemu daných možností. 

 

3. Pozitívny prístup k ľuďom a k svetu – v každom človeku je veľa dobrého.  Záleží 

len na nás, či to chceme vidieť, prijať a znásobiť. Podozrievanie, nedôvera, 

nadradenosť, irónia, podceňovanie a zloba do školy nepatria, plodia opäť tie isté 

negatívne postoje. 

 

4. Prepojenosť školy so životom – zdrojom poznania nesmú byť len školské učebnice, 

ale život sám. Všetko, čo sa dieťa v škole naučí, by malo logicky vychádzať z potreby 

života a znovu sa k nemu vracať. 

 

5. Angažovaný   prístup   dieťaťa    k poznávaniu    –   metódy   a formy   vyučovania 
a výchovy musia predpokladať vlastné žiakovo hľadanie, tvorenie, riešenie, 
nachádzanie súvislostí a vyvodzovanie záverov. 

 
 

Predpis kán. 803,  §  2  Kódexu  kánonického  práva:  „Je  nutné,  aby  sa  výuka  a výchova  

v katolíckej škole opierala o zásady katolíckej náuky; učitelia sa majú vyznačovať správnou 

náukou (lat. recta doctrina) a bezúhonnosťou života (lat. vitae probitae). 

V oboch prípadoch ide o kvality nie sekulárnej, ale náboženskej povahy. P od pojmom „z 

 dravá  

 náuka“  (lat  .  recta  doctrina)  je  potrebné   rozumieť   vyznávanie   zdravej   katolíckej 

viery (slovenský preklad to v kán. 803, § 2 prekladá raz ako „správna“ náuka a v kán. 804, § 

2 ako 

„pravá“  náuka).   Zdravú   katolícku   vieru   nachádzame   v Nicejskocarihradskom   alebo   

v Apoštolskom vyznaní viery a preto, kto vyznávajú vnútorne aj navonok túto vieru, vyznáva 

zdravú (pravú) katolícku vieru. 

Druhou  náboženskou  vlastnosťou,  ktorú  učiteľ  katolíckej  školy  musí  mať  je   

bezúhonnosť  

 života (kán. 803, § 2: v it a probi ta) . Opäť ide  o  vlastnosť  nie  sekulárnej,  ale  

náboženskej povahy, čo znamená, že učiteľ katolíckej školy nežije životom, ktorý je v 

stabilnom rozpore s morálkou a disciplínou Katolíckej cirkvi. 

Kánonom 803, § 2 obe požadované kvality sa nevzťahujú iba na učiteľov teologických 

disciplín a náboženstva, ale sa vzťahujú na každého učiteľa katolíckej školy: učiteľov 

matematiky, fyziky, biológie, sociálnej práce, filozofie, anglického jazyka atď. 
(prof. Dr. Ján DUDA, PhD., súdny vikár Spišskej diecézy, predseda Slovenskej spoločnosti kánonického práva, profesor kánonického práva 

Katolíckej univerzity) 



Tento vnútorný školský poriadok určuje záväzné povinnosti pre každého pedagogického 

zamestnanca CSŠ v Humennom a je priamou, či nepriamou implementáciou týchto desiatich 

základných zásad, ktoré by mali dodržiavať všetci zamestnanci: 

 

 

 

ZÁSADY UČITEĽOV 

 
1. Základom našej práce je pozitívny vzťah k deťom, učeniu, škole, kolegom, k svetu. 

 

2. Podporujme tvorivý prístup žiakov k učeniu, poznávaniu, podporujme rozvoj ich fantázie 

a tvorivosti. 

 

3. Oslabujme strach z nového a neznámeho, učme žiakov zaobchádzať s chybou, posilňujme 

žiakovu sebadôveru a zdravé sebavedomie. 

 

4. Učme žiakov kriticky myslieť – povzbudzujme nedôveru k absolútnym autoritám, 

uzatvoreným riešeniam a danostiam. Učme žiakov pochybovať, hľadať, presviedčať sa, učme 

ich nebáť sa vyjadriť pochybnosť o jedinom riešení. 
 

5. Uvádzajme žiakov do informačného systému. 

 

6. Veďme žiakov k neustálemu hodnoteniu, sebahodnoteniu, k sebapoznaniu a sebadôvere. 

 

7. Učme žiakov meniť myšlienky na činy, doťahovať veci do konca, nebyť povrchný, presne 

formulovať a dávať si konkrétne ciele, zodpovedajúce maximu ich osobných možností. 
 

8. Veďme žiakov k aktívnemu počúvaniu, rozvoju komunikácie, pestujme rozvoj 

celoživotných zručností. 

 

9. Doprajme deťom dostatok voľnosti a slobody, učme ich demokratickému správaniu, 

pestujme v nich potrebnú toleranciu, spoluzodpovednosť a zodpovednosť k sebe samému. 
 

10. Pristupujme k dieťaťu ako k plnohodnotnému človeku, majúcemu rovnaké ľudské 

práva a povinnosti. Je to náš partner na ceste za poznaním. Majme stále na zreteli, že dieťa,    

s ktorým spolupracujeme myslí, cíti, a má rovnaké potreby a pocity ako my dospelí, len má 

menej životných skúseností. 

 

 
 

POVINNOSTI UČITEĽOV 
 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

 

 Učiteľ a jeho pôsobenie v triede a počas prestávok:  
 

1. Učiteľ prichádza do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania (pred začiatkom 
svojej vyučovacej hodiny ), dozor konajúci 30 minút. 

 

2. Na začiatku šk. roka je učiteľ povinný si stanoviť konzultačné hodiny. V tomto čase sa 

zdržiava v budove školy – mieste konzultácií. 

 

3. Učiteľ je povinný zdržiavať sa na pracovisku do 14.00.hod. V prípade, ak učiteľ v daný deň 

učí 7 vyučovacích hodín, na pracovisku zotrvá 10 minút. 



4. Pedagogickí zamestnanci si môžu ďalšiu prácu (prípravy, oprava písomiek...) vykonávať   

v domácom prostredí. 
 

5. Po príchode do zborovne je každý učiteľ povinný oboznámiť sa s obsahom aktuálnych 

oznamov na tabuli a so zastupovaním. Túto povinnosť dodrží i pri odchode zo školy. 

 

6. Príchod a odchod zaznačí každý učiteľ do knihy dochádzok do práce. Záznam je potrebné 

urobiť ihneď po príchode a pred odchodom, nie dodatočne. 

 

7. Učiteľ hodinu začína a končí so zvonením. Na vyučovaciu hodinu prichádza včas. Učiteľ 

má právo na prestávku. 

 

8. Vyučujúci v triede zabezpečuje, aby žiaci (ZŠ a nižšieho stupňa gymnázia) počas veľkej 

prestávky vyšli do priestorov na prestávku určených a po skončení vyučovania organizovane 

odvedie žiakov do šatne budovy školy. Stravujúci sa žiaci odídu do ŠJ po skončení 

vyučovania. 

 

9. Na vyučovacích hodinách od vyvolaných žiakov žiada vyučujúci, aby predložili žiacku 

knižku. Po vyskúšaní učiteľ vyzve žiaka na sebahodnotenie a následne žiakovu odpoveď 

stručne zhodnotí, odôvodní známku, zapíše ju do klasifikačného hárku a do žiackej knižky, 

aspoň raz za dva týždne aj do internetovej žiackej knižky. 

 

10. Vyučujúci je povinný overiť počet prítomných žiakov v triede a neprítomnosť žiakov 

zaznamenať do triednej knihy. 

 

11. Do triednej knihy je vyučujúci povinný zapísať názov preberaného učiva (na hodinách 

cudzieho jazyka učivo zapisuje v štátnom jazyku) a podpísať sa. 

 

12. Triednu knihu a klasifikačný záznam počas prestávok učitelia nenechávajú v triedach. Za 

ochranu úradných dokumentov a údajov v nich sú zodpovední učitelia. Triedne knihy sa 

uchovávajú v zborovniach na príslušnom poschodí. 

 

13. Vyučujúci sú povinní na vyučovaciu hodinu sa dôkladne pripraviť, včas zabezpečiť 

potrebné učebné pomôcky a celú vyučovaciu hodinu využiť na svedomitú a efektívnu prácu  

so žiakmi. Žiak má právo na 45 minútovú vyučovaciu hodinu, naplnenú zmysluplnou 

činnosťou. 

 

14. Konzultácie s inými učiteľmi, rodičmi, vybavovanie administratívy a pod. je počas 

vyučovacej hodiny neprípustné. Tieto činnosti učiteľ vybavuje počas prestávok, voľných 

hodín, počas konzultačných hodín alebo po skončení vyučovania. 

 

15. Je zakázané počas vyučovacej hodiny posielať žiaka von z učebne z dôvodov jeho tzv. 

„nedisciplinovanosti“. 

 

16. Učiteľ tiež počas vyučovacej hodiny nesmie posielať žiaka „zabezpečovať“ rôzne 

záležitosti osobného charakteru. 
 

17. Povinnosťou každého učiteľa je všímať si prejavy, správanie a konanie žiakov. V prípade 

potreby adekvátne zasiahnuť bez ohľadu na to, do ktorého triedneho kolektívu žiak patrí. 

 

18. Učitelia sú povinní všímať si, tlmiť, eliminovať prejavy šikanovania a výchovne vplývať 

na žiakov. 

 

19. Učiteľ je povinný vykonávať dozor podľa vopred určeného rozpisu dozorov. V čase jeho 

neprítomnosti na pracovisku oznámi túto skutočnosť príslušnému zástupcovi riaditeľa školy   

a žiada zabezpečenie dozoru iným spôsobom. 



20. Na začiatku školského roka je každý vyučujúci povinný vypracovať tematický výchovno- 

vzdelávací plán (ďalej TVVP) predmetov, ktoré vyučuje. V pláne rešpektuje platné učebné 

osnovy k predmetu a platný štandard s prípadnými exemplifikačnými úlohami. 

TVVP predloží na kontrolu vedeniu školy v elektronickej podobe prostredníctvom vedúceho 

MZ alebo PK najneskôr do 15. septembra. Učiteľ je povinný UO a TVVP vo vyučovacom 

procese dodržiavať. 
 

21. Ak neplnoletý žiak ráno príde do školy, počas vyučovania smie budovu školy opustiť len 

v sprievode rodičov, alebo nimi poverenej osoby staršej ako 18 rokov. Ak táto podmienka nie 

je splnená, učiteľ nesmie vydať súhlas k odchodu žiaka zo školy ani na písomnú žiadosť 

rodiča. Toto nariadenie  platí  pre  žiakov  ZŠ   a nižšieho   stupňa  osemročného   gymnázia. 

V prípade neplnoletých študentov gymnázia (KVI – OKT osemročného štúdia a 1. – 4 . 

ročníka štvorročného štúdia) budú študenti uvoľnení len na základe žiadosti zákonného 

zástupcu. 

 
 

 Učiteľ – organizátor exkurzií, výletov a mimoškolskýchpodujatí:  
 

1. Učiteľ, ktorý organizuje exkurziu, výlet, alebo iné mimoškolské podujatie je povinný riadiť 

sa príslušnou smernicou. Na začiatku školského roka podujatie naplánovať. Táto skutočnosť 

je dokumentovaná v ročnom pláne práce školy. 2 dni pred konaním podujatia odovzdá 

organizátor riaditeľovi  školy  na  schválenie   Organizačné  zabezpečenie   hromadnej   akcie 

a cestovný príkaz. 
 

2. V súvislosti s organizovaním podujatí, ktoré sú finančne zabezpečované z prostriedkov 

zákonných zástupcov dieťaťa (rodičovský príspevok) sa učitelia riadia podľa návrhu čerpania 

financií z finančných prostriedkov Združenia rodičov pri CSŠ, ktoré odovzdajú zástupcovi RŠ 

na začiatku školského roka s plánom práce MZ a PK na daný školský rok. Vyúčtovanie 

predloží hospodárovi Združenia rodičov pri CSŠ. 

 

3. Učiteľ je povinný exkurziu a výlet zodpovedne pripraviť po všetkých stránkach: 

organizačne, finančne, obsahovo, výchovne... a oboznámiť žiakov. Skutočnosť, že obsah 

pokynov MŠ SR je učiteľovi aj žiakom známy, zapíše organizátor výletu, či exkurzie do 

tlačiva Návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej akcie. 

 

5. Ak učiteľ organizuje so žiakmi návštevu výstavy, múzea, kultúrneho podujatia a pod., 

zabezpečí organizovaný odchod na podujatie zo školy a po jeho skončení príchod do školy. 

Učiteľ je povinný dodržiavať pravidlá BOZP určené pre organizáciu hromadných podujatí so 

žiakmi a je zodpovedný za ich bezpečný návrat z podujatia. 

Výnimka platí len ak si rodič osobne prevezme žiaka pred príchodom z podujatia do školy, 

alebo podpíše informovaný súhlas na prvom rodičovskom združení. 

 
 Učiteľ a niektoré povinnosti súvisiace s dodržiavaním pracovnéh o poriadku 

 školy: 
 

1. Ak učiteľ nemôže prísť na vyučovanie, oznámi to včas zástupcovi RŠ, prípadne RŠ, aby 
bolo možné zabezpečiť zastupovanie. Zároveň oznámi približnú dobu trvania neprítomnosti. 

Po  návšteve   lekára  odovzdá  potvrdenú  priepustku so  zaregistrovaným  časom  odchodu    
a príchodu v kancelárii ZRŠ. 

Ak nie je návšteva lekára akútna ( napr. preventívne prehliadky... ) vedenie školy odporúča 

využívať obdobia vedľajších školských prázdnin, kedy je vyučovací proces prerušený. 

 

2. V prípade práceneschopnosti je každý zamestnanec povinný ihneď predložiť doklad o PN. 

Ak PN prechádza do ďalšieho mesiaca, neodkladne o tom predloží potvrdenie  od 

ošetrujúceho lekára. 

Tak isto postupuje zamestnanec pri OČR. 



Vyučujúci, ktorý dlhodobejšie zastupuje za neprítomného kolegu, sa na zastupované hodiny 

náležite pripravuje a zabezpečuje žiakom primeranú náplň vyučovacích hodín v danom 

predmete. 

 

3. Nástup do práce po dlhšej neprítomnosti je potrebné vedeniu školy oznámiť včas, aby bolo 

možné korektne ukončiť povinnosť zastupovania. 

 

Ak sa zamestnanec vracia do školy po ukončení PN, potvrdenie o skončení PN predloží ihneď 

v kancelárii ZRŠ. 

 

4. Každú vopred známu neprítomnosť v škole ( výlet, exkurzia, seminár, školenie...) učiteľ 

oznamuje vopred ( aspoň 1 deň ) príslušnému ZRŠ, aby sa mohlo zabezpečiť zastupovanie. 

 

5. Každý pedagogický zamestnanec je povinný doplniť v závere mesiaca výkaz o zastupovaní 

za uplynulé obdobie u ZRŠ. 

 

6. Pedagogickí zamestnanci sú povinní zúčastňovať sa pedagogických porád, zasadnutí MO, 

duchovných cvičení, zabezpečovať dozor nad žiakmi, zastupovať za neprítomných učiteľov   

a plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z pracovného poriadku školy a z organizačného 

poriadku školy. 

 

7. Každý člen pedagogického zboru sa stará o majetok školy a chráni zariadenie školy, 

zodpovedne spravuje zverené kabinetné zbierky. 

Správcovia kabinetných zbierok, menovaní riaditeľom školy sa starajú o údržbu, 

prevádzkyschopnosť učebných pomôcok a dbajú na obnovovanie inventáru zbierky. V čase 

inventarizácie vykonávajú práce spojené s inventarizáciou. 

Akékoľvek využívanie inventáru pre súkromné účely je zakázané. 

O výpožičkách pre potreby vyučujúcich vo vyučovacom procese vedie správca zbierky 

evidenciu v osobitnom zošite. 

 

8. Dovolenku si zamestnanec čerpá spravidla počas hlavných prázdnin, prípadne v čase 

vedľajších školských prázdnin. V iných prípadoch, po dohode s riaditeľom školy v čase 

školského vyučovania. 

 

9. Udelenie mimoriadnej dovolenky alebo náhradného voľna mimo školských prázdnin je 

možné čerpať len so súhlasom riaditeľa školy. 

 
 

10. Na vybavovanie súkromných záležitostí žiada zamestnanec o uvoľnenie len výnimočne. 

Snaží sa absenciu počas pracovnej doby z akéhokoľvek dôvodu eliminovať na minimum. 

 

11. Fajčenie v priestoroch školy a areálu školy je zakázané. 

 

12. Učiteľ je na verejnosti povinný hájiť dobré meno školy a jednotlivých zamestnancov 

školy. Je neprípustné zverejňovať interné informácie, ktoré sú viazané mlčanlivosťou iným 

zamestnancom a osobám. 

Učiteľ nesmie podávať informácie o prospechu, ... za iného vyučujúceho, ak nie je tým 

poverený triednym učiteľom resp. vedením školy. 

 
 

POVINNOSTI UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY: 
 

1. Učitelia vyučujúci telesnú výchovu sú povinní vykonávať dozor nad žiakmi, ktorí sa 

pripravujú v šatniach na hodinu telesnej výchovy. Je zodpovedný za ich bezpečnosť nielen 

počas hodiny TEV, ale aj počas prestávky. Vedenie školy odporúča upozorniť žiakov na 



dostatočný príchod pred hodinou TEV, aby mali žiaci dosť času na prezlečenie sa do 

telocvičného úboru. 
 

2. Po skončení hodiny telesnej výchovy prekontroluje učiteľ priestory šatne, ktorú žiaci 

opúšťajú, v prípade, že nenachádza nedostatky, povolí žiakom návrat do kmeňovej triedy. 

 

3. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TEV, je povinný ospravedlniť sa 

vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie 

od rodičov platí len na 1 deň. 

 

4. Učitelia telesnej výchovy na začiatku školského roka poučia žiakov o dodržiavaní 

bezpečnosti počas hodín telesnej výchovy. 

 

 
 

POVINNOSTI UČITEĽOV VYUČUJÚCICH V ODBORNÝCH UČEBNIACH: 

 

1. Učitelia, ktorí vyučujú v odbornej učebni alebo učia v delených skupinách, sú povinní 

upozorniť žiakov na bezpečný prechod žiakov z kmeňových tried pred začiatkom vyučovacej 

hodiny a po skončení vyučovacej hodiny. Presuny žiaci realizujú počas prestávok, nie počas 

vyučovacej hodiny. 

 

2. Na začiatku školského roka učitelia oboznámia žiakov s laboratórnym poriadkom danej 

učebne. Žiaci to potvrdia svojim podpisom v na to uvedenom zošite. 

 
 

POVINNOSTI TRIEDNYCH UČITEĽOV: 

 

1. Denne kontrolovať dochádzku žiakov do školy, viesť o tom záznamy, robiť opatrenia na 

zlepšenie školskej dochádzky, ak sa vyskytnú problémy. 

Viesť si pedagogický denník, ktorý slúži na zaznamenanie dôležitých skutočností v 

triednickej činnosti. 

Na eliminovanie prejavov záškoláctva využívať Metodický návod MPSVaR a MŠ SR na 

zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa   

a jeho novelizácie a doplnkov. 

 

2. Kontrolovať stav učebníc, žiacke knižky, evidenciu známok v klasifikačnom hárku, 

záznamy v triednej knihe, poriadok v učebni. 

Pri zistení poškodenia majetku prešetriť okolnosti, zistiť príčiny, vinníka. Pokiaľ bola škoda 

spôsobená úmyselne, nedbalosťou a pod., vymáhať úhradu škody od zákonného zástupcu 

žiaka. 

 

3. Vedenie školy odporúča realizovať triednické hodiny aspoň raz mesačne. Deň a hodinu 

konania triednickej hodiny zaznamená triedny učiteľ do poznámok v triednej knihe. 

 

4. Určiť povinnosti týždenníkov, kontrolovať ich plnenie. 

 

5. Na začiatku školského roka oboznámiť žiakov s obsahom Vnútorného školského poriadku, 

s pravidlami BOZP a PO. O realizácii inštruktáže urobiť záznam v triednej knihe a dať overiť 

podpisom každému žiakovi. 

Na prvom triednom zasadnutí rady rodičov ich oboznámiť s obsahom Vnútorného školského 

poriadku, čo rodičia potvrdia svojím podpisom. 

 

6.Stretnutia s rodičmi organizovať aspoň 3-krát do roka. Náplň zasadnutí starostlivo a 

zodpovedne pripraviť. Rodičov informovať pravdivo, objektívne. Pri vyjadrovaní postojov, 



hodnotenia a názorov na žiaka a jeho školské prosperovanie zachovávať najvyššiu možnú 

mieru pedagogického taktu. 
 

O obsahu zasadnutí urobiť záznam formou zápisnice. O požiadavkách rodičov, adresovaných 

vedeniu školy neodkladne informovať riaditeľa školy. Zošit so zápisnicou z rodičovského 

združenia sa odovzdá riaditeľovi školy do 3 pracovných dní odo dňa jeho konania. 

 

7. Na konci týždňa uzatvoriť triednu knihu, zistené nedostatky odstrániť. 

 

8. Zodpovedne viesť triedny výkaz, evidenčné listy žiakov, všetku písomnú a elektronickú 

dokumentáciu triedy a triedneho učiteľa. 

 

9. Viesť evidenciu ospravedlnení žiakov a lekárskych správ týkajúcich sa požiadaviek na 

oslobodenie žiaka z vyučovania predmetu alebo na individuálne vyučovanie. Včas požiadať 

riaditeľa o vydanie rozhodnutia o oslobodení dieťaťa z vyučovania. 

 

10. Na hodnotiace  a klasifikačné  porady  pripraviť  správu  o stave  prospechu,   správania  

a dochádzky žiakov za hodnotené obdobie. 

 

11. Triedny učiteľ rozhoduje o uvoľnení žiaka z vyučovania najviac na jeden deň. Na viac  

dní vydáva rozhodnutie o súhlase riaditeľ školy na základe žiadosť rodičov/ zákonného 

zástupcu. 

 

12. V prípade, že žiakovi je počas vyučovania potrebné poskytnúť zdravotnícku pomoc, ak sa 

zhorší jeho zdravotný stav a pod., triedny učiteľ je povinný o tejto skutočnosti oboznámiť 

zákonného zástupcu a požiadať ho, aby prišiel dieťa osobne prevziať do školy. Do príchodu 

rodiča sa učiteľ postará o žiakovu bezpečnosť. V žiadnom prípade nemôže neplnoletý žiak ZŠ 

sám, bez dozoru dospelej osoby opustiť budovu školy. V prípade študentov gymnázia (vyšší 

stupeň) sa postupuje podľa bodu 18 (všeobecné pokyny). 

 

13. O uvoľnení väčšieho počtu žiakov, čo i len z jednej vyučovacej hodiny rozhoduje riaditeľ 

školy. Zoznam odchádzajúcich žiakov musí byť vyvesený v zborovni školy ako informácia 

pre ostatných vyučujúcich. 

 

14. Zmeny v stave žiakov ihneď nahlásiť vedeniu školy a zabezpečiť opravu v evidencii 

žiakov. 

 

15. Priestupky vážnejšieho charakteru riešiť prostredníctvom komisie (vedenie školy, triedny 

učiteľ, výchovný poradca). O jej zvolanie bezodkladne požiadať riaditeľa školy. 

 

16. Spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi v triede, konzultovať s nimi všetky problémy, 

ktoré sa vyskytnú v oblasti prospechu, správania, dochádzky. 

 

17.Sledovať a koordinovať činnosť žiakov triedy v záujmovej mimo vyučovacej činnosti. 

 

18. Dbať na estetický vzhľad triedy, pracovného prostredia, násteniek ... 

 

19. Na konci školského roka odovzdá zástupcovi riaditeľa všetku pedagogickú dokumentáciu. 

 
 

POVINNOSTI DOZOR KONAJÚCICH UČITEĽOV: 
 

1. Dozor konajúci učiteľ prichádza na pracovisko najneskôr 15 minút pred začiatkom 

vyučovania. 15 minút pred prvou vyučovacou hodinou vpúšťa žiakov do budovy školy. 



2. Učiteľ je počas vykonávania dozoru zodpovedný za poriadok a bezpečnosť žiakov. Ďalej sa 

učitelia riadia ako je uvedené v tomto poriadku, v časti Všeobecné pokyny bod 16. 
 

3. Pri popoludňajšej činnosti a podujatiach preberá povinnosť dozor konajúceho ten učiteľ, 

ktorý so žiakmi podujatie organizuje. 

 

4. Rozvrh dozorov je zverejnený v zborovni a na jednotlivých chodbách školy. 

 

5.V ŠJ vykoná dozor konajúci učiteľ aktívny dozor nad žiakmi na vopred určenom mieste. 

Dbá na bezpečnosť, disciplínu a kultúru stravovania žiakov. 

 

6. Učiteľ vykonáva tieto typy dozorov: 

 

a) ranný dozor (7,00 – 7,30 hod.) 

b) v šatni (7,15 – 7,40 hod.) 

c) na chodbách (počas prestávok) 

d) v jedálni (12,00 – 14,20 hod.) 

 

 
 

POVINNOSTI VYCHOVÁVATELIEK 
 

1. Preberá zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov. 

 

2. Na popoludňajšiu činnosť preberá žiakov od vyučujúceho osobne. 

 

3. Ak má v oddelení žiakov z viacerých tried, k vychovávateľke ich privedú vyučujúci 

z poslednej vyučovacej hodiny. 
 

4. Dbá na dodržiavanie práv dieťaťa. 

 

5. Denne spolupracuje s triednou učiteľkou. 

 

6. Spolupracuje s rodičmi žiakov. 

 

PORUŠENIE PRACOVNEJ DISCIPLÍNY 

 

Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny 

 

Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno považovať: 

1. oneskorený príchod do zamestnania, 

2. predčasný odchod zo zamestnania, 

3. opustenie pracoviska a odchod zamestnanca bez oznámenia a predchádzajúceho 

súhlasu zamestnávateľa a zapísania sa do evidencie dochádzky, 

4. fajčenie na pracovisku, 

5. neoznámenie prekážky v práci zamestnávateľovi, ak je zamestnancovi dopredu takáto 

prekážka známa (návšteva lekára, školy, školenie, sprevádzanie rodinného príslušníka 

na vyšetrení, úmrtie v rodine, narodenie dieťaťa, svadba, nepredvídané prerušenie 

premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy, znemožnenie cesty do 

zamestnania z poveternostných dôvodov vozidlom, presťahovanie, hľadanie nového 

miesta..), 

6. nedôslednosť, 

7. nedodržanie termínu úlohy. 



Závažné porušenie pracovnej disciplíny 

 

Za závažné porušenie pracovnej disciplíny možno považovať: 

1. požívanie alkoholu na pracovisku, 

2. príchod na pracovisko po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov, 

3. nepodrobenie sa skúške na alkohol, odmietnutie vyšetrenia alkoholu, 

4. nájdenie alkoholu v krvi po podrobení sa skúške alkoholu, 

5. to isté platí i o omamných a psychotropných látkach, 

6. zavinené porušovanie bezpečnostných predpisov, 

7. založenie požiaru a vznik škody, 

8. krádež, 

9. sprenevera, 

10. fyzické útoky na ostatných zamestnancov, napadnutie zamestnancov, 

11. krátkodobá či dlhodobá absencia zamestnanca (zavinená), 

12. výkon práce pre seba a iné osoby počas pracovnej doby, 

13. nerešpektovanie príkazov zamestnávateľa, 

14. urážky a hrubé osočovanie, 

15. výkon činnosti zamestnanca konkurenčného charakteru bez súhlasu zamestnávateľa, 

alebo napriek jeho zákazu (žiadosti o zdržanie sa takejto činnosti) 

16. neospravedlnená neúčasť na vyučovacích hodinách alebo svojvoľné opúšťanie 

vyučovacích hodín. 

 

 

Ak sa dopustí zamestnanec menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, môže ho jeho 

priamy nadriadený zamestnanec písomne upozorniť na porušenie pracovnej disciplíny. Menej 

závažné porušenie pracovnej disciplíny nemusí mať charakter sústavnosti. Po druhom 

porušení pracovnej disciplíny menej závažným spôsobom môže zamestnávateľ uplatniť 

výpoveď podľa § 63 písm. d) bod 4 Zákonníka práce. 

 

Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny bude zamestnanec postihnutý jedným z 

nasledovných pracovnoprávnych dôsledkov: 

1. Zníženie alebo odobranie osobného príplatku. 

2. Skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce. 

 
 

PRÁVA UČITEĽOV: 
 

Učiteľ má všetky práva vyhradené nasledovnými zákonmi a dokumentmi: 

- Ústava SR 

- Deklarácia ľudských práv 

- Zákonník práce 

- rezortné zákonné nariadenia, vyhlášky, smernice a pokyny 

Okrem toho má v CSŠ v Humennom každý pedagogický zamestnanec právo participovať na 
vedení organizovaní a usmerňovaní školskej činnosti a pri rozhodovaní o dôležitých 
súčastiach práce školy. Formy participácie a spoluúčasti: 

- práca vo vedení MZ a PK, 

- členstvo v PR školy, 

- vedenie komisií ( koordinačných, pracovných, a iných), 

- vedenie a členstvo v rade školy, 

- pri tvorbe základných školských dokumentov ( PP, OP, ŠkVP, VŠP...) 

- realizácia projektových zámerov školy 

- prostredníctvom realizácie zmysluplnej činnosti v prospech školy 

- ostatné ( účasť na podujatiach organizovaných školou a podobné aktivity) 



Tento vnútorný poriadok nadobúda platnosť od 01.09.2018. 

V Humennom, 28. augusta 2018 

................................................................ 

Mgr. Marianna Harvanová 

riaditeľka školy 


