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P r e a m b u l a  

 

 

Základná škola v Slovenskom Pravne, 038 22  Slovenské Pravno 366 je plnoorganizovanou školou 

všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy 

a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska 

vzdelávania. O to, aby bol aj časom príjemne stráveným žiakmi aj učiteľmi sa musia pričiniť všetci zúčastnení 

na vyučovaní, t.j. žiaci, učitelia a vedenie školy. 

Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem - Deklarácia práv dieťaťa, Listina 

základných práv a  slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu  k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom 

školy. 

Z tohto dôvodu sa ustanovuje školský poriadok, ktorý vychádza zo zákona č. 248/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon) a vyhlášky 

č. 320/2008 Z.z. o základnej škole (ďalej len vyhláška o základnej škole). Školský poriadok upravuje práva 

a povinnosti žiakov v čase vyučovania a mimoškolskej činnosti organizovanej školou. 

 

 

 

Obsah 

 

1.  Organizácia vyučovania 

2.  Práva a povinnosti žiakov 

2.1. Práva žiakov 

2.2. Povinnosti žiakov 

2.3. Povinnosti na vyučovaní 

2.4. Povinnosti počas prestávok 

2.5. Povinnosti týždenníkov 

2.6. Povinnosti v školskej jedálni 

2.7. Príchod žiakov 

2.8. Odchod žiakov 

2.9. Dochádzka žiakov 

3. Školské tlačivá a písomnosti, starostlivosť o školsky majetok 

4. Hodnotenie správania žiakov 

5. Pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny 

5.1. Pochvaly a iné ocenenia 

5.2. Opatrenia vo výchove na posilnenie disciplíny 

5.3. Postup pri hodnotení správania 

6. Oslovenie, pozdravy a komunikácia 

7. Ochranné opatrenia 

8. Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

8.1. Práva zákonných zástupcov 

8.2. Povinnosti zákonných zástupcov 

9. Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitného ochorenia 

10. Záverečné ustanovenia 

11. Účinnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov na triednických hodinách 

a rodičov na triednych schôdzach ZRPŠ. 

2. Dodržiavanie tohto školského poriadku počas klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu 

správania žiakov. 

 

1. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

 

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je 

povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec školy a zákonný zástupca. 

2. Na vyučovanie do školskej budovy vstupujeme dvoma hlavnými vchodmi (pre žiakov 1 -4.roč. a žiakov 

5.- 9.ročníka) od 7.40 - 7.55 hod. 

3. Predpoludňajšie vyučovanie začína o 7:55 hod. a končí o 13:15 hod., popoludňajšie vyučovanie sa 

začína o 13:45 hod. a končí sa o 15:10 hod. 

4. Školský klub detí začína svoju činnosť ráno 6:10 – 7:40 hod a pokračuje 11:25 - 16:00 hod. 

 

Časový rozvrh hodín:  

 

1. 7:55 - 8:40 5 min. prestávka 

2. 8:45 - 9:30 15 min. prestávka 

3. 9:45 - 10:30 10 min. prestávka 

4. 10:40 - 11:25 10 min. prestávka 

5. 11:35 - 12:20 10 min. prestávka 

6. 12:30 - 13:15 30 min. prestávka 

7. 13:45 - 14:25 5 min. prestávka 

8. 14:30 - 15:10    

     

5. Budova školy je v pracovných dňoch otvorená v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. Vstup do budovy 

školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných zamestnancov školy. 

Školský klub je v prevádzke v čase od 06:10 do 07:40 hod. a od 11:25 do 16:00 hod. Prevádzka ŠKD sa 

riadi jeho vnútorným poriadkom. 

6. Vchod do budova školy pre 1. stupeň a pre 2. stupeň  sa zamyká o 8.00 hod. 

7. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, malá prestávka  5 alebo 10 minút, veľká prestávka 15 minút. 

8. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok vykonávajú pri vchode a na chodbách dozor učitelia 

podľa harmonogramu.  

9. Pri vstupe do budovy školy sa žiaci vo svojej šatni prezujú do zdravotne vyhovujúcej prezuviek. 

Prezuvkami (príp. športová obuv) nemôže byť obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou. 

Topánky si žiaci uložia do vrecka, vrchný odev zavesia na vešiak a odídu do učebne na miesto im 

určené. Prezúvanie je povinné pre žiakov pri každom vstupe do budovy. Na prezúvanie nepoužívaj 

obuv, ktorú používaš na TSV. Každá trieda má pridelený blok lavičiek a vešiakov v spoločnej šatni na 

chodbe 1. a 2. stupňa. 

10. Vyučovacia hodina začína zvonením, príchodom učiteľa na hodinu a vzájomným pozdravom. V 

prípade, že do 5 minút nepríde do triedy žiaden vyučujúci, týždenníci idú nahlásiť túto skutočnosť 

vedeniu školy. Signálom na ukončenie hodiny pre učiteľa je zvonenie. Hodinu končí vyučujúci 

vzájomným pozdravom so žiakmi. Triedu môžu žiaci opustiť až po odchode vyučujúceho z triedy, 

prípadne s jeho dovolením. 

11. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, laboratóriách a  priestoroch telocvične podľa rozpisu 

schváleného riaditeľom školy a zverejnenom v triednych rozvrhoch. 

12. Pred hodinou telesnej a športovej výchovy sa presunieš v sprievode vyučujúceho do šatne a prezuješ sa. 

Presun z kmeňovej triedy na TSV, ETV, NBV, FYZ, Cudzí jazyk vykonávaš len v sprievode 

vyučujúceho. Presun po škole musí byť bezpečný a pokojný. 

Pri zrýchlených presunoch je väčšia pravdepodobnosť úrazu! 

13. Pomôcky na vyučovanie prináša a odnáša z triedy určený žiak tak, aby sa priniesli (odniesli) počas 

prestávky a nerušili priebeh vyuč. hodiny. Do kabinetov a odborných učební majú žiaci prístup len za 

prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

14. V čase vyučovania žiak nesmie bez vedomia tried. učiteľa opustiť školskú budovu a areál školy. 

Triedny učiteľ žiaka uvoľní iba v sprievode rodiča (zákonného zástupcu, alebo ním poverenej osoby). 



Za toto opatrenie zodpovedajú nielen triedni učitelia, ale aj celý učiteľský zbor. SMS správu, email 

alebo telefonickú žiadosť rodiča v tomto prípade učiteľ neakceptuje. 

15. Vstup do riaditeľne a zborovne majú žiaci prísne zakázaný. Všetky potvrdenia a písomnosti vybavujú 

prostredníctvom triedneho učiteľa. 

16. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy. Informácie o žiakoch 

môžu zákonní zástupcovia získavať na triednych schôdzkach rodičovského združenia, telefonicky na č. 

4962138  alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným učiteľom. 

17. Rodičia vybavujú súrne veci s triednym učiteľom cez prestávky, vážnejšie problémy riešia výhradne 

v čase konzultačných hodín, príp. po dohode s triednym učiteľom, iným vyučujúcim alebo riaditeľom 

školy. 

18. Na popoludňajšie vyučovanie, krúžkovú činnosť žiaci slušne čakajú vo vestibule školy,  alebo na mieste 

určenom vyučujúcim. V čase mimo vyučovania majú  povolený pobyt v učebniach len v kolektíve, a to 

len v stanovenom čase a za dozoru učiteľa. 

19. Po skončení vyučovania žiaci opustia budovu školy v sprievode vyučujúceho. Ak sa stravujú v ŠJ, na 

obed ich odvedie vyučujúci poslednej hodiny. 

20. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni. Obedy sa podávajú denne od 11:25 hod do 13:45 

hod. V ŠJ sa zdržujú len počas vydávania stravy. V ŠJ všetci dodržujú spoločenské a hygienické 

zásady. 

Výdaj obedov v ŠJ : 

od 11:25 hod. do 11:45 hod. (po 4. vyučovacej hodine) 

od 12:20 hod. do 12:45 hod. (po 5. vyučovacej hodine) 

od 13:15 hod. do 13:45 hod. (po 6. vyučovacej hodine) 

 Žiaci 1. stupňa idú na obed najskôr po 4. hodine, žiaci 2. stupňa idú na obed najskôr po 5. hodine. Počas 

vydávania obedov zabezpečujú dozor učitelia podľa harmonogramu. Žiaci sú povinní ich pokyny rešpektovať. 

 

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV 

 

Preambula 

 

Tieto práva máš, bez ohľadu na to, kto si,  kto sú tvoji rodičia, akú máš farbu pleti, akého si 

pohlavia, či vierovyznania, akým jazykom hovoríš, či si telesne alebo inak postihnutý, alebo či si bohatý 

alebo chudobný.  

 

2.1. PRÁVA ŽIAKOV 

 

1. Máš právo poznať školský poriadok pre žiakov. 

2. Škola, ako aj tvoji zákonní zástupcovia, majú spoločnú zodpovednosť za tvoju výchovu a zdravý vývoj. 

Základným zmyslom vzťahu k tebe, musí byť však tvoj vlastný záujem o seba  a všetko, čo sa nachádza 

okolo teba. 

3. Máš právo chodiť do školy a získať : 

- vzdelanie v  súlade s platnými učebnými plánmi, učebnými osnovami, v súlade s priestorovými,  

materiálnymi  a technickými  podmienkami. 

- vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom  zákonom. 

- bezplatné vzdelanie. 

4. Ak si žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, máš právo na výchovu a vzdelávanie 

s využitím špecifických metód, ktoré zodpovedajú tvojim potrebám. 

5. Právo ťa musí chrániť pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním či zneužívaním, 

zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo vykorisťovaním, pred nezákonným 

užívaním narkotických látok, pred všetkými formami sexuálneho vykorisťovania a zneužívania, pred 

všetkými formami diskriminácie. 

6. Máš právo na odpočinok a voľný čas, na účasť v hrách a oddychových činnostiach, ktoré škola 

zabezpečuje. Po namáhavej práci na vyučovacej hodine potrebujeme odpočinok všetci, tak učitelia ako 

aj žiaci. Preto prestávku máš právo využiť na oddych, ale pri tom nezabúdaj, že aj druhí okolo teba si 

chcú odpočinúť. 

7. Máš právo slobodne sa rozhodnúť čím chceš byť. 

8. Máš právo vyhľadávať informácie a povedať, čo si myslíš, či už ústne, písomne, formou umenia, avšak 

tvoj prejav nemôže útočiť na iných.  



- máš právo získať informácie z rozhlasu, televízie, novín, kníh ... z celého sveta 

- v škole máš právo na bezplatné vypožičiavanie kníh zo školskej knižnice, využívanie internetu 

a  všetkých prístupných zariadení školy. 

9. Máš právo si vybrať spolužiaka, s ktorým budeš sedieť spolu v lavici v tom prípade, že nebudeš rušiť 

priebeh vyučovacej hodiny. V opačnom prípade má právo každý pedagogický zamestnanec ti určiť 

tvoje miesto v triede. 

10. Máš  právo podávať svoje návrhy, postrehy, sťažnosti, triednemu učiteľovi, priamo vedeniu školy. 

11. Máš právo na omyl, prípadne niečo zabudnúť, alebo ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na 

vyučovanie, máš právo sa ospravedlniť na začiatku vyuč. hodiny príslušnému pedagogickému 

zamestnancovi, ktorý ti určí termín, dokedy máš zameškané učivo prebrať. 

12. Máš právo dozvedieť sa výsledok svojho hodnotenia. Predmetom hodnotenia sú učebné výsledky, 

schopnosti používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky, usilovnosť, ochota spolupracovať a 

správanie žiaka podľa školského poriadku žiaka. 

13. Slobodne si môžeš vybrať voliteľné predmety (ETV/NBV, cudzí jazyk) z ponuky školy, ako aj zapojiť 

sa do ktorejkoľvek formy záujmovej činnosti. 

14. Tvoje práva a sloboda nemôže obmedzovať práva a slobodu iných . 

  

2.2. POVINNOSTI ŽIAKOV 

     
1. Si povinný dodržiavať školský poriadok. Za jeho dodržiavanie ti môžu byť udelené pochvaly  (triednym 

učiteľom, riaditeľom školy) alebo iné ocenenia. Za porušovanie podľa závažnosti sa bude udeľovať 

výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny (napomenutie tried. učiteľom, pokarhanie tried. učiteľom, 

pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania). 

2. Musíš chodiť do školy pravidelne a včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola 

organizuje. Podľa § 20 ods.2 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole je účasť na vyučovaní 

voliteľných predmetov a záujmovej činnosti – krúžkoch pre prihláseného žiaka povinná.   

3. Na vyučovanie si pripravený, máš potrebné učebné pomôcky, žiacku  knižku. Do školy prídeš najneskôr 

15 minút pred začiatkom vyučovania, aby si mal dostatok času na svoju prípravu na vyučovanie.  

4. Prichádzaš na vyučovanie čistý, vhodne a bez výstredností oblečený, primerane zahalený a upravený: 

 Odev nesmie mať nesmie mať nápisy s grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, 

drogy, sex, rasizmus, sekty v akomkoľvek jazyku. 

 Vlasy musia byť čisté, upravené, nepovoľujú sa neprirodzené zmeny farby vlasov, účesy vo 

forme chocholov, vystrihaných pásov a pod.  

 Zakazuje sa nosiť piercing, ozdoby ako žiletky, spínacie špendlíky a iné ostré predmety a 

tetovanie.  

 Nechty na rukách musia byť čisté a krátke, nepovoľujú sa umelé a gélové nechty.  

 

5. Máš zakázané akýmkoľvek spôsobom (oblečením, symbolmi, nápismi, slovne) v škole propagovať 

myšlienky rasovej intolerancie a fašizmu. 

6. Si povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia podľa pokynov vyučujúcich. Chrániť 

a neohrozovať svoje zdravie a zdravie spolužiakov hlavne cez  prestávky. Ak úmyselne, alebo 

z nedbalosti spôsobíš škodu, si povinný (alebo tvoj zákonný zástupca) škodu nahradiť. Do školy máš 

zakázané nosiť nevhodné  predmety (cenné veci, nože, zápalky a pod.). 

7. Zakazujeme nosiť, prechovávať a užívať alkohol, cigarety a nelegálne drogy. Ak porušíš tento zákaz, 

bude to klasifikované ako závažné porušenie školského poriadku. Ak sa tvoje prejavy správania 

výrazne zmenia a v prípade oprávneného podozrenia z užitia toxickej návykovej látky, zodpovedný 

pedagogický zamestnanec upovedomí riaditeľa školy, ktorý kontaktuje príslušný útvar policajného 

zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami na zisťovanie 

alkoholu a použitia inej návykovej látky, zákonného zástupcu a Centrum na liečenie drogových 

závislostí. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje 

podľa §5 ods.10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Každé poškodenie v šatni, triede na chodbách, WC ihneď nahlás triednemu alebo dozor konajúcemu  

učiteľovi. V prípade, že úmyselne  niečo poškodíš je zákonný zástupca povinný uhradiť výmenu alebo 

opravu v plnom rozsahu. 

9. Ak sa ti stane v škole úraz alebo strata, si povinný udalosť nahlásiť vyučujúcemu alebo triednemu 

učiteľovi v ten deň, keď sa udalosť stala. 



10. Počas výletov, vychádzok, exkurzií a výcvikov sa v plnom rozsahu vzťahujú na teba ustanovenia § 7 a 

§ 8  vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 320/2008 Z. z. z 23. júla 2008 

o základnej škole. 

11. V čase mimo vyučovania, športovej alebo záujmovej činnosti organizovanej školou, je zakázané 

zdržiavať sa  a voziť sa na bicykli v areáli školy. 

12. Na udržiavanie hygienických zásad si povinný mať v triede hygienické potreby, pravidelne ich 

používať a  meniť ich.  

 

2.3. POVINNOSTI NA VYUČOVANÍ 

 

1. Ak si  sa nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému učiteľovi na 

začiatku hodiny. Pri oneskorenom príchode na vyučovanie sa ospravedlň slušnou formou vyučujúcemu. 

2. Počas vyučovania rešpektuješ pokyny učiteľa, nerušíš a nerozptyľuješ spolužiakov. Nepodvádzaš  

vyučujúcich, triedneho učiteľa ani rodičov. 

3. V zmysle vyhlášky o základnej škole nemôžeš používať na vyučovaní mobilný telefón. Počas 

vyučovania a prestávok ho nesmieš používať, ak ho máš, musíš ho mať vypnutý! Použiť ho môžeš 

iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, dozor konajúceho alebo triedneho učiteľa. Za 

poškodenie a stratu mobilného telefónu škola nezodpovedá. Cenné veci, peniaze a mobilný telefón 

nosíš do školy na vlastnú zodpovednosť. 

4. Do školy nenosíš predmety, ktoré nebudeš potrebovať na vyučovaní akými sú napr. MP3/MP4 

prehrávače, PSP konzoly, mravnosť ohrozujúce média, ale i predmety ktoré ohrozujú bezpečnosť 

a zdravie žiaka a jeho spolužiakov. Nebezpečné predmety nepotrebné na vyučovanie ti môže učiteľ 

odobrať a vráti ich len rodičom. 

5. V triede a vo všetkých školských zariadeniach si povinný zachovávať poriadok a čistotu, nepoškodzuješ  

školský majetok, učebnice a školské pomôcky. Po skončení  vyučovania si upravíš  triedu (pozbieraš 

odpadky a dáš ich do koša). Zanecháš svoje miesto v poriadku. Učebňu opúšťaš v sprievode učiteľa 

vyučujúceho poslednú vyučovaciu hodinu. 

6. Nesmieš manipulovať s triednou dokumentáciou ( triedna kniha, klasifikačný záznam). 

7. Si povinný dať podpísať rodičovi známky v žiackej knižke minimálne raz do týždňa. 

8. Nesmieš robiť zvukový a obrazový záznam počas školského vyučovania a školských akcii. 

 

2.4. POVINNOSTI POČAS PRESTÁVOK 

    

1. Počas malých prestávok (5 alebo 10 min.) sa zdržiavaš v triede. Na poschodí (chodbe) prislúchajúcemu 

tvojej triede len počas veľkej prestávky. Neprechádzaš na iné poschodia a do inej budovy bez vedomia 

dozorkonajúceho učiteľa, správaš sa slušne a rešpektuješ pokyny vyučujúcich. 

2. Návštevy žiakov v iných triedach nie sú povolené. 

3. Si povinný pripraviť sa cez prestávku na nasledujúcu vyučovaciu hodinu (príprava triedy, učebných 

pomôcok a potrieb, ktoré budeš potrebovať na vyučovaciu hodinu), aby si nerušil priebeh vyučovacej 

hodiny. 

4. Chlapci a dievčatá sa k sebe správajú úctivo, tolerantne a tak, aby nevzbudzovali pohoršenie. 

5. Na toaletách sa zbytočne nezdržiavaš, nehádžeš odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel, 

nepoškodzuješ vnútorné priestory. 

6. V prípade mimoriadnych udalostí /bitka spolužiakov, šikanovanie, úraz, ... / si povinný privolať pomoc 

dozorkonajúceho. 

7. Po zazvonení na začiatok hodiny si na svojom mieste pripravený na vyučovaciu hodinu. 

8. Manipulovať s oknami, žalúziami, vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v triede môžeš len 

za prítomnosti učiteľa v triede a s jeho súhlasom. 

9. Máš zakázané vykláňať sa z okien, vyhadzovať z nich akékoľvek predmety a odpadky, sadať na 

parapetné dosky, zdržiavať sa na  schodiskách, vykláňať sa cez zábradlie, manipulovať s hasiacimi 

prístrojmi a hydrantmi na chodbách. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. POVINNOSTI TÝŽDENÍKOV 

 

1. Ak si týždenník, tvoje hlavné povinnosti sú: dbáš o čistotu tabule, pripravuješ kriedy a učebné pomôcky 

na hodinu, hlásiš mená neprítomných žiakov. Dbáš o čistotu triedy, aby žiaci nepoškodzovali  

zariadenie v triede. Po skončení vyučovania zotrieš tabuľu a skontroluješ poriadok v triede. 

2. Pred vyučovaním: skontroluješ tabuľu, či je v triede dostatok kried potrebných na vyučovanie, dáš 

dole stoličky neprítomných žiakov. 

3. Počas vyučovania: ak sa nedostaví učiteľ do 5 minút od začiatku vyučovacej hodiny, oznámiš to 

vedeniu školy. 

4. Po skončení vyučovania: zotrieš tabuľu, skontroluješ poriadok v triede, pozatváraš okná, ak je 

potrebné zhasneš svetlo. Odchádzaš z triedy posledný.  

 

2.6. POVINNOSTI V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

 

1. Ak sa stravuješ v ŠJ, si povinný pri čakaní na obed správať sa disciplinovane, riadiť sa pokynmi 

dozorkonajúceho učiteľa. Do ŠJ vstupuj bez kabáta, čiapky. 

2. Na obed do ŠJ ideš po skončení vyučovania a nie v priebehu. Pri obede zachovávaj pravidlá slušnosti, 

hygieny a kultúry stravovania, neznečisťuj stoly. Po skončení obeda si odnes tanier, príbor a pohár na 

určené miesto, stôl nechaj čistý. Potom v tichosti opusti  miestnosť ŠJ. Riaď sa pokynmi učiteľov, ktorí 

vykonávajú dozor, vychovávateľov, zamestnancov školy a školskej jedálne. 

3. Ak sa budeš nevhodne  správať v ŠJ, môžeš byť zo školského stravovania vylúčený.  

4. Obedy v ŠJ sa odhlasujú deň vopred do 14:00 hod. u vedúcej ŠJ alebo hlavnej kuchárky. Keď si chorý 

a v škole si bol aspoň 1 vyučovaciu hodinu – v tento deň máš nárok na dotáciu na obed. V prípade, že 

sa z dôvodu choroby, alebo iných nečakaných okolností nezúčastníš vyučovania – tvoj rodič, alebo 

zákonný zástupca je povinný v 1. deň tvojej neprítomnosti v škole túto skutočnosť oznámiť vedúcej 

ŠJ do 8:00 hod., v opačnom prípade bude potrebné v tento deň uhradiť dotáciu na stravu.  

 

2.7. PRÍCHOD  ŽIAKOV 

 

1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Začiatok 

vyučovania je o 7.55 hodine. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením. 

2. Do školy chodíš pravidelne a načas 15 minút pred vyučovaním najneskôr však 5 min pred začiatkom 

vyučovania. 

3. Ak si riadne zapísaný na krúžkovú činnosť, môžeš prísť najviac 15 minút pred začatím, čakáš vo 

vestibule, kde si ťa vyzdvihne vedúci krúžku. 

 

2.8. ODCHOD ŽIAKOV 

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny je tvojou povinnosťou uložiť si  svoje veci do aktovky, 

očistiť si svoje pracovné miesto od papierov a iných nečistôt a vyložiť si stoličku na lavicu.  

2. Pod vedením vyučujúceho môžeš opustiť triedu. Ak ti skončilo vyučovanie, v šatni sa prezuješ, oblečieš 

a opustíš budovu školy. Ak sa stravuješ v školskej jedálni, vyučujúci ťa odvedie do školskej jedálne. 

Aktovku si odložíš ku stene v jedálni a vrchný odev na vešiak. 

3. Po skončení dopoludňajšieho vyučovania sa nezdržiavaš  v triede bez pedagogického dozoru. 

4. Budovu školy si povinný opustiť najneskôr:   

a) 15 minút po skončení tvojej vyučovacej hodiny 

b) 15 minút po ukončení stravovania v školskej jedálni 

c) 15 minút po skončení krúžkovej činnosti alebo inej mimoškolskej činnosti na ktorú si riadne 

zapísaný. 

 

2.9. DOCHÁDZKA DO ŠKOLY 

   

1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a včas. Príchod a odchod do a zo 

školy si zaeviduje pomocou elektronického čipu. Ak dôjde k strate alebo poškodeniu čipu, žiak si musí 

zakúpiť nový elektronický čip. V prípade trikrát sa opakujúceho neskorého príchodu na vyučovanie 

zaeviduje sa žiakovi neospravedlnená hodina. 

2. Ak žiak vymešká vyučovanie pre vopred známu príčinu, je povinný požiadať na základe písomného 

ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania: 



 uvoľnenie z 1 vyučovacej hod. povoľuje príslušný vyučujúci s vedomím triedneho učiteľa 

 uvoľnenie z 1 - 2 vyučovacích dní povoľuje triedny učiteľ 

 uvoľnenie z 3 a viac vyučovacích dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa 

a na základe písomnej žiadosti rodiča. 

3. Rodič (zákonný zástupca) musí ospravedlniť každú neúčasť na vyučovaní. 

4. Neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní rodič vopred oznamuje triednemu učiteľovi. V deň návratu do 

školy je žiak povinný bez odkladu predložíť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad o príčine 

neprítomnosti, podpísaný rodičom /aj potvrdenie od lekára, ak nie je napísané v žiackej knižke/. 

V prípade, že tak neurobí ani v nasledujúci deň, triedny učiteľ mu vymeškané hodiny neospravedlní. 

 

3. ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ A PÍSOMNOSTI, STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÝ MAJETOK 

 

1. Žiacka knižka je úradný doklad a žiak ju nesmie znehodnocovať. Platná žiacka knižka je len 

s pečiatkou školy. V prípade znehodnotenia alebo straty je žiak povinný kúpiť si novú žiacku knižku. 

 

 

4. HODNOTENIE SPRÁVANIA ŽIAKOV 

 

1. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

2. Stupeň 1 (veľmi dobré), 

Ak žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa 

menej závažných previnení. 

3. Stupeň 2 (uspokojivé), 
Ak žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje 

sa svoje chyby napraviť. 

4. Stupeň 3 (menej uspokojivé), 

Ak žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, alebo sa dopúšťa ďalších previnení. 

5. Stupeň 4 (neuspokojivé), 

Ak žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy 

medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a zamestnancov školy. 

5. POCHVALY A OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY 

 

5.1. POCHVALY A INÉ OCENENIA 

 

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo 

statočný čin podľa § 58 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

1. Pochvala triednym učiteľom 

a) za výborný prospech a vzorné správanie – priemer do 1,5 (bez výchov) 

b) za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín, 

c) za reprezentáciu triedy, 

d) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností, 

e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou 

alebo inštitúciou. 

 

2. Pochvala riaditeľom školy 

a) za výborný prospech  a vzorné správanie počas celého roka – priemer – 1,0 

b) za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom a vyššom kole 

c) za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole 

d) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou 

alebo inštitúciou. 

 



3. Pochvalu RŠ navrhuje triedny učiteľ, alebo riaditeľ školy po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede 

vyučujú a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Zaznamenáva sa do 

katalógového listu žiaka.  

5.2. OPATRENIA VO VÝCHOVE NA POSILNENIE DISCIPLÍNY 

1. Opatrenie na posilnenie disciplíny sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované 

previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo 

správania. Podľa závažnosti sa ukladá niektoré z opatrení: napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie 

triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom. 

2. Opatrenia budú udelené podľa závažnosti priestupkov – hierarchia disciplinárnych opatrení nemusí 

byť dodržaná. (Udelené disciplinárne opatrenie vyššieho stupňa je na základe posúdenia pedagogickej 

rady a rozhodnutia riaditeľa školy)  

3. Napomenutie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ a preukázateľným spôsobom informuje 

zákonného zástupcu žiaka. 

4. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní 

v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade. O udelení výchovného opatrenia informuje triedny učiteľ príp. riaditeľ preukázateľným spôsobom 

zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka. 

5. Pri posudzovaní príčin neospravedlnenej dochádzky do školy sa bude prihliadať aj na celkové 

správanie žiaka a predchádzajúce porušovanie školského poriadku. Vzhľadom k tomu, že za 

plnenie povinnej školskej dochádzky žiaka je zodpovedný zákonný zástupca  bude v zmysle príslušných 

zákonných ustanovení podané aj oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky príslušným 

orgánom. 

 

5.3. POSTUP PRI HODNOTENÍ SPRÁVANIA 

 

1. Napomenutie triednym učiteľom  

a) za neprezúvanie sa v priestoroch školy, 

b) za neodôvodnený neskorý príchod na vyučovanie, 

c) za neplnenie školských povinností, 

d) za používanie hanlivých alebo ľudskú dôstojnosť urážajúcich výrazov voči iným žiakom, 

e) za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, príp. aj za ústne sťažnosti 

iným vyučujúcim alebo žiackym kolektívom, 

f) za neplnenie povinností týždenníkov. 

 

2. Pokarhanie triednym učiteľom 
a) za opakované menej závažné porušovanie školského poriadku aj po napomenutí triednym učiteľom,  

b) za 1-3 poznámky v klasifikačnom zázname, ale aj ústne sťažnosťi učiteľov, ktoré prednesenú na 

pedagogickej rade na správanie sa žiaka, ktorý porušuje prijaté zásady správania sa v škole, 

c) za nerešpektovanie pokynov pedagóga, narúšanie vyučovania, 

d) naháňanie sa po triede a chodbe školy, 

e) vyhadzovanie odpadkov cez okná školy, 

f) za opakované neplnenie si školských povinností. 

 

3. Pokarhanie riaditeľom školy 
a) za opakované porušovanie školského poriadku aj po udelení pokarhania triednym učiteľom, 

b) za závažné porušenie školského poriadku, úmyselné poškodzovanie školského majetku, 

c) za časté úmyselné narúšanie vyučovania, 

d) za opakované porušovanie zákazu používania mobilného telefónu, 

e) za fyzické napadnutie iného žiaka, 

f) za neospravedlnenú absenciu za menej ako 7 hodín, 

g) za podvádzanie a falšovanie dokumentácie, prepísanie známky v žiackej knižke, 

h) za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských 

priestoroch a na školských akciách, 

i) za opakované neslušné a arogantné správanie sa, 



j) za 3 a viac zápisov v klasifikačnom hárku (v žiackej knižke), 

k) za prinášanie pyrotechnických hračiek nižšej kategórie do školy. 

l) za používanie hanlivých, urážajúcich výrazov, hrubé, arogantné alebo vulgárne správanie voči 

zamestnancom školy a iným žiakom 

 

4. Znížená známka zo správania na 2. stupeň 
a) za opakované priestupky, za ktoré bolo udelené pokarhanie riaditeľa školy, 

b) za mimoriadne závažné porušenie školského poriadku – Napr. krádež a pod., 

c) za fyzické hrubé ublíženie, či zranenie iného žiaka, 

d) za hrubé, arogantné alebo vulgárne osočovanie zamestnanca, 

e) za 7 -15 neospravedlnených hodín. 

 

5. Znížená známka zo správania na 3. stupeň 

a) za opakované priestupky, za ktoré bola znížená známka zo správania na 2. stupeň, 

b) za správanie žiaka, ktoré je sústavne v rozpore s pravidlami školského poriadku, 

c) za 16 – 20 vymeškaných neospravedlnených hodín. 

 

6. Znížená známka  zo správania na 4. stupeň 

a) za opakované priestupky, za ktoré mu bola znížená známka zo správania na 3. stupeň, 

b) za sústavné, zámerné narúšanie korektných vzťahov a ohrozovanie iných žiakov, 

c) za 21 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín. 

 

7. Ak sa žiak voči školskému poriadku uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie 

výchovné opatrenie. 

8. Porušenie školského poriadku zaznačí pedagogický zamestnanec do žiackej knižky a do klasifikačného 

záznamu. 

 

6. OSLOVENIE, POZDRAVY A KOMUNIKÁCIA 

 

1. Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán riaditeľ, pani učiteľka, pán školník a pod., 

2. Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ („Dobré ráno“, „Dobrý večer“). Žiaci sa pozdravia v ten istý deň 

len pri prvom stretnutí. 

3. Správaš sa slušne a ohľaduplne k učiteľom, iným zamestnancom školy a spolužiakom. Slušne sa 

pozdravíš a správne oslovuješ zamestnancov a návštevníkov školy. Správaš sa slušne na verejnosti 

a obzvlášť voči starším, nemocným, či telesne postihnutým. Nevyvolávaš bitky a konflikty so 

spolužiakmi, a tým predchádzaš úrazom. Ak vedome spôsobíš úraz spolužiakovi alebo sebe – tento 

priestupok sa bude riešiť v spolupráci s rodičmi. 

4. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy a zdravia ich aj pri stretnutí mimo budovy školy. 

5. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo iná 

dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci tak isto postavia. Sadajú  si na pokyn vyučujúceho. 

6. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatiky, práce s PC, praktických cvičení, pri 

písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nevstávajú. 

7. Žiaci nepoužívajú vulgárne výrazy a nebijú sa. 

8. Každá urážajúca komunikácia voči spolužiakom i učiteľom sa tiež považuje za závažné porušenie 

školského poriadku. 

9. Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie, psychické a fyzické ubližovanie, obmedzovanie 

osobnej slobody sa považuje za šikanovanie – priama podoba, ale môže sa prejaviť aj v nepriamej 

podobe – prehliadaním a ignorovaním obete. 

10. V prípade virtuálneho prostredia – internetu hovoríme o kyberšikanovaní. Pod pojmom kyberšikana 

(tiež elektronické šikanovanie, kyberšikanovanie, e-šikana, online šikanovanie) rozumieme zámerné 

urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie iných za pomoci moderných 

komunikačných prostriedkov - trvajúce spravidla dlhší čas.  

11. Porušenia školského poriadku v bode 9 a 10 sa bude riešiť v zmysle Metodického usmernenia č. 

7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 

zariadeniach a Smernice č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 

a školských zariadeniach platnej od 1. septembra 2018. 

Za tento čin je trestne zodpovedný žiak, ktorý v čase spáchania činu dovŕšil 14-ty rok svojho veku, 

u mladších žiakov sa čin bude riešiť so zákonným zástupcom žiaka. 



Voči agresorom sa budú vyvodzovať disciplinárne opatrenia, a to podľa závažnosti činu. V rámci 

prevencie šikanovania každý pedagóg vytvára pozitívnu klímu v škole, poučí žiakov o možnosti ako a 

kde oznamovať šikanovanie príp. kyberšikanovanie. 

7. OCHRANNÉ OPATRENIA 

1. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, narúša alebo 

znemožňuje ostatným výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je 

okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Slúži na upokojenie žiaka, o dôvodoch a priebehu sa vyhotoví písomný 

záznam. 

2. Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného 

zástupcu žiaka, (zdravotnú pomoc, políciu), ktorý za žiaka preberá zodpovednosť. 

3. Od polovice októbra 2017 bola zriadená funkcia koordinátora ochrany detí pred násilím na 

regionálnej úrovni v zmysle národného projektu za účelom napĺňania aktualizovanej Národnej stratégie 

na ochranu detí pred násilím. V prípade podozrenia, že dieťa je ohrozené násilím, je potrebné okamžite 

kontaktovať uvedeného koordinátora.  

Kontakty a ďalšie informácie: 

www.detstvobeznasilia.gov.sk 

www.facebook.com/NKSpreRPNnD 

Koordinátor ochrany detí pred násilím – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Mudroňova 22, Martin 

Tel: +421 43 2441 607, +421 918 699 791, olga.kubikova@upsvr.gov.sk      

 
 

8.  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

 

8.1. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

 

1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania sa dobrovoľne združujú  

v Rade rodičov, (ďalej len RR). 

2. RR je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy a vzdelávania detí 

a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení. 

3. Rodič má právo na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie. 

4. Podieľať sa na samospráve a spolupráci so školou. 

5. Spolupracovať so školou pri výchove a vzdelávaní žiakov, predovšetkým v mimotriednej 

a mimoškolskej činnosti. 

6. Pomáhať riešiť prípady žiakov z výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže 

pred škodlivými vplyvmi a ohrozeniami virtuálneho sveta na internete. 

7. RR nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho 

priaznivý priebeh a podporuje ho. 

8. Zákonný zástupca má právo informovať sa (konzultovať) o správaní a prospechu žiaka. Jedným 

z prostriedkov je žiacka knižka (alebo internetová žiacka knižka). 

9. Zákonný zástupca má právo na začlenenie svojho dieťaťa, a teda individuálny prístup vo výchove a 

vzdelávaní (odporúčanie psychológa z CPPPaP je podmienkou). 

10. V prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiaka môže zákonný zástupca do troch dní,  odo dňa, 

kedy sa dozvedel výslednú známku, písomne požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred 

komisiou.  

11. Zákonný zástupca má právo požiadať ktoréhokoľvek pedagogického a odborného zamestnanca školy 

o odbornú radu, týkajúcu sa otázok výchovy a vzdelávania. 

12. V prípade potreby môže zákonný zástupca požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania 

v prípadoch, ktoré sú určené zákonom. 

13. Každý zákonný zástupca má právo voliť a byť volený ako zástupca triedy v rade rodičov. 

14. Zákonný zástupca má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského 

zariadenia a  školský poriadkom. 

15. Zákonný zástupca má právo byť na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa, po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy.  

http://www.detstvobeznasilia.gov.sk/
http://www.facebook.com/NKSpreRPNnD


16. Zákonný zástupca má právo na povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo 

územia SR. 

17. Zákonný zástupca má právo na oboznámenie sa so školským poriadkom a s právami a povinnosťami 

žiakov. 

8.2. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

 

1. Zákonný zástupca je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie 

v škole a na plnenie školských povinností. 

2. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa 

určené školským poriadkom. 

3. Má povinnosť informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. 

4. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa 

dochádzalo do školy pravidelne a včas. Dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doloží 

v súlade so školským poriadkom. 

5. Zákonný zástupca má povinnosť uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil. 

6. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný 

oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti svojho dieťaťa v škole do 24 hodín 

osobne, alebo telefonicky. 

7. Neprítomnosť, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný 

zástupca – osobne, telefonicky príp. emailom. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch 

škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 

tri po sebe nasledujúce dni, predloží žiak alebo zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Vo 

výnimočných prípadoch môže ospravedlniť žiaka rodič (zákonný zástupca). 

 

 

9.  POSTUP PRI PODOZRENÍ NA VÝSKYT PRENOSNÉHO PARAZITNÉHO OCHORENIA 

 

1. Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt pedikulózy, svrabu alebo iného infekčného 

ochorenia (dieťa sa škrabe, je nepokojné...) oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému 

zástupcovi žiaka. Zákonný zástupca je povinný prísť po žiaka do školy (resp. niektorý z rodinných 

príslušníkov).  

2. Triedny učiteľ odporučí zákonnému zástupcovi navštíviť obvodného lekára za účelom potvrdenia 

diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie. V prípade návratu žiaka po 

pedikulóze je zákonný zástupca povinný predložiť lekárske potvrdenie o jeho zdravotnej spôsobilosti. 

3. Vedenie školy informuje všetkých rodičov (oznamom alebo zápisom do žiackej knižky), že na škole sa 

vyskytli vši, svrab, alebo iné infekčné ochorenie. Vedenie školy požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby 

priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí, alebo sledovali zdravotný stav svojich detí. 

 

 

10. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Žiakom školy je každý žiak aj 

mimo vyučovania. Za porušovanie školského poriadku nesie každý žiak osobnú zodpovednosť. 

 

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 30.08. 2019 a ruší platnosť 

školského poriadku z 31. augusta 2018. 

 

 

11. ÚČINNOSŤ 

 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť od 1. septembra 2019. 

 

 

 

Slovenské Pravno 30. augusta 2019  

Schválil: Mgr. Peter Lukačovič 
                                                                                                                                                        riaditeľ školy 


