Vnútorný poriadok Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv.
Matúša vo Švošove
Výchova a vzdelávanie na našej škole sú postavené na kresťanských hodnotách. Celé
spoločenstvo školy – žiaci, učitelia i ostatní zamestnanci tvoria duchovnú jednotu, ktorá sa
upevňuje vzájomnou ohľaduplnosťou, úctou a láskou.
1. Prehľad zamestnancov: Mgr. Gabriela Urbanová - pov. zastup. riad. školy, tr. uč. 1. a 3.roč.
Mgr. Jana Laclavíková - tr. uč. 2. a 4. roč.
PaedDr. František Bebko - uč. KNB
Mgr. Zdenka Jendrisková, sr. Renáta - uč. ANJ, tr. uč. 5. roč.
Mgr. Dominika Bražinová - vychovávateľka ŠKD, uč. ZŠ
Mgr. Lucia Pukajová – asistentka uč.
Mgr. Lucia Gašperová – učiteľka ZŠ
Mgr. Erika Dančová – učiteľka ZŠ
Bc. Michaela Dančová – zástupkyňa pre MŠ
Mgr. Katarína Bražinová – tr. uč. MŠ
Ing. Jana Šlesárová – ekonómka
Veronika Lukáčová – upratovačka
Marek Pompáš – kuchár
Miroslava Pukajová – vedúca ŠKJ a pomocná sila v kuchyni
2. Vyučovanie sa začína 7. 55 h. Pracovníci musia byť na pracovisku podľa stanovenej
pracovnej doby, pedagogickí zamestnanci 15 min pred vyučovaním.
3. Vyučovací čas:
1. h 7. 55 – 8. 40
2. h 8. 50 – 9. 35
3. h 9. 55 – 10. 40
4. h 10. 50 – 11. 35
5. h 11. 45 – 12. 30
6. h 12. 40 – 13. 25
Veľká prestávka je po druhej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.
4. Príchod, odchod i prerušenie pracovnej doby sú povinní pracovníci označiť v Knihe
príchodov a odchodov. Každú neprítomnosť resp. oneskorený príchod musia pracovníci
oznámiť vedeniu školy.
5. Dozor pred vyučovaním a počas prestávok vykonávajú službukonajúci učitelia nasledovne:
Po – Mgr. Lucia Gašperová, Mgr. Jana Laclavíková
Ut – Mgr. Erika Dančová, Mgr. Jana Laclavíková
St – Mgr. Zdenka Jendrisková
Št – Mgr. Dominika Bražinová, PaedDr. František Bebko
Pi – Mgr. Gabriela Urbanová, Mgr. Dominika Bražinová
Žiakov, ktorí sa stravujú v ŠJ vyprevádza vychovávateľka ŠKD, ktorá zároveň vykonáva
dozor počas podávania stravy. Učiteľ, ktorý končí vyučovanie 6. hodinou, po jej skončení má
dozor nad žiakmi stravujúcimi sa v ŠJ.
6. Pracovná doba ekonómky, upratovačky a kuchárky je stanovená v pracovnej náplni.
7. V celom objekte CZŠ s MŠ sv. Matúša je zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné
látky a zákaz fajčiť.
8. Proti šíreniu drog platia v objekte školy i mimo nej nasledovné opatrenia:
- upozornenie rodičov a žiakov na možnosť styku s podozrivými neznámymi ľuďmi
- zákaz brania akýchkoľvek „sladkosti“ od neznámych ľudí
- nezdržiavať sa vo večerných hodinách v miestnych pohostinstvách v obci bez rodičov
9. Zistené poškodenia školského majetku a chyby na zariadení oznámiť vedeniu školy
a zapísať ich do Knihy závad.
10. Žiaci sa zdržujú v priestoroch školy počas vyučovania a počas mimoškolskej činnosti
v popoludňajších hodinách. Za ich bezpečnosť zodpovedajú vyučujúci učitelia. Za bezpečnosť
žiakov mimo programu školy pracovníci CZŠ s MŠ sv. Matúša nezodpovedajú.

