Príloha č. 1 ku Školskému poriadku

OPATRENIA NA OCHRANU MAJETKU ŠKOLY
Škola zabezpečí:
umiestnenie rozvrhu hodín na každú triedu a odbornú učebňu, s určením
predmetu, triedy alebo skupiny a príslušného vyučujúceho, ktorí
v miestnosti v určenom čase vyučujú
bežné upratovanie tried a odborných učební, vrátane vymaľovania
priestorov tzv. „ materských tried“ pred ich odovzdávaním do užívania
žiakom 1. ročníka a prímy
pridelenie rovnakej „materskej triedy“ žiakom 1.- 3. ročníka a prímy –
kvarty
výmenu alebo opravu poškodených kusov zariadenia, ak k poškodeniu
nedošlo úmyselným konaním alebo neprimeraným správaním sa
žiakov v priestoroch školy
zamykanie tried po vyučovaní upratovačkou alebo školníkom,
odborné učebne uzamyká zodpovedný vedúci odbornej učebne
Ţiaci zabezpečia:
vyhotovenie stáleho zasadacieho poriadku v príslušných triedach
a odborných učebniach, kde má ich trieda, alebo skupina vyučovanie,
vyhotovený zoznam bude umiestnený v obale na katedre v každej tzv.
„materskej triede“, samostatné zasadacie poriadky pre vyučovanie
v skupinách, alebo v odborných učebniach odovzdajú žiaci príslušným
vyučujúcim, ktorí ich starostlivo uschovajú a použijú v prípade
zisťovania, kto poškodil zariadenie počas ich vyučovacej hodiny
používanie zariadenia v triedach a odborných
nedošlo k ich poškodeniu

učebniach tak, aby

vetranie tried počas prestávok otvorením dolných okien, prípadne
horných tzv. malých okien
upratanie svojho priestoru, keď žiak opúšťa po vyučovacej hodine,
vrátane odstránenia odpadkov pod lavicou a na zemi

zotretie popísanej tabule po každej vyučovacej hodine (spravidla
týždenníci, alebo ten žiak, ktorý odchádza z miestnosti posledný)
po poslednej vyučovacej hodine podľa rozvrhu hodín v príslušnej triede,
alebo odbornej učebni žiaci taktiež vyložia stoličky a skontrolujú
uzavretie všetkých okien
nahlásenie akéhokoľvek poškodenia zariadenia triednemu učiteľovi, alebo
príslušnému učiteľovi na hodine
opravu úmyselne poškodeného nábytku alebo zariadenia, alebo jeho
náhradu
transport poškodeného nábytku k vrátnici, ak bolo ukončené vyšetrenie
príčin jeho poškodenia, a nahlásenie tohto nábytku pani vrátničke
Ţiaci majú zakázané:
otvárať horné tzv. veľké okná vo všetkých miestnostiach v škole bez
dozoru vyučujúceho
vykláňať sa z okien
manipulovať
vyučujúceho

s dataprojektorom

a PC

na

katedre

v neprítomnosti

stúpať po laviciach a stoličkách, písať a škrabať po nábytku a
zariadeniach, lepiť naň niečo, vylievať naň tekutiny, používať ostré
predmety a časti oblečenia, hojdať sa na stoličkách a iným spôsobom
poškodzovať zariadenie
hádzať v triedach,
predmetmi

v miestnostiach

a na

chodbách

akýmikoľvek

prenášať nábytok bez súhlasu príslušného vyučujúceho
Ţiaci majú dovolené:
prikryť si lavicu ochrannou fóliou (fólia však nesmie byť prilepená na
žiadnej časti lavice)
používať na sedenie na drevených stoličkách vlastné čalúnené sedáky

vymaľovať si triedu podľa svojich návrhov – tieto návrhy však musia byť
vopred schválené riaditeľkou školy
vyzdobiť si triedu spôsobom, ktorý je primeraný vzdelávaciemu
prostrediu
zdržovať sa v triede po vyučovaní so súhlasom triedneho učiteľa, ktorý
zabezpečí dozor, resp. kontrolu
používať PC vo vstupnej hale školy a vytlačiť si materiál so školským
obsahom v rozsahu do 4 strán (na vlastnom papieri)
Ako postupovať, ak ţiak zistí poškodenie majetku na „svojom“ mieste,
ktoré však nezapríčinil?
okamžite o tom informuje príslušného vyučujúceho učiteľa na hodine
ktorý zistí podľa rozvrhu hodín na dverách učebne, ktorá trieda s ktorým
učiteľom tam mala predošlú hodinu a túto skutočnosť ihneď po hodine
nahlási na vrátnici
súčasne žiak, ktorý zistil poškodenie, informuje o tejto skutočnosti svojho
triedneho učiteľa, ak k poškodeniu došlo v tzv. „materskej triede“, ak
k poškodeniu došlo v odbornej učebni nahlási túto skutočnosť vedúcemu
príslušnej odbornej učebne – jeho meno je uvedené na dverách učebne
vrátnička po konzultácii s príslušným vyučujúcim podľa zasadacieho
poriadku zistí, kto na príslušnom mieste v určenom čase mal sedieť.
(Zodpovednosť nesie ten študent, alebo študentka, ktorí v tom čase mali
na určenom mieste sedieť podľa zasadacieho poriadku.)
vedenie školy rieši vzniknutú situáciu s určeným študentom alebo
študentkou, ktorí boli zodpovední za používanie zariadenia na určenom
mieste v určenom čase
v prípade úmyselného poškodenia zariadenia, alebo poškodenia
z nedbalosti sú určený študent, alebo študentka povinní poškodené
zariadenie na vlastné náklady dať opraviť, finančne nahradiť škodu, alebo
zaobstarať nové zariadenie. (Úmyselné poškodenie majetku je vážnym
priestupkom proti školskému poriadku.)

