
Základná škola s materskou školou, 

Demandice 131 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

záväzný základný vnútroškolský dokument 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť:  od 20.novembra 2017 
 

 
 

Školský poriadok ako základný interný predpis školy vychádza zo všeobecno-záväzných právnych 

predpisov a pedagogicko-organizačných predpisov 

 



  2 

OBSAH 

Legislatívne predpisy pre spracovanie školského poriadku 

Všeobecné ustanovenie 

Čl. I. Organizácia vyučovacieho dňa 

Časť A – Čl. I. Riaditeľka školy 

Časť B – čl. II. Povinnosti pedagogických zamestnancov 

 Čl. III Povinnosti pedagogického dozoru a ostatných zamestnancov v budove školy 

 Čl. IV Povinnosti pedagogického dozoru v ŠJ 

Čl. V. Povinnosti triedneho učiteľa 

Časť C – Čl. VI. Práva a povinnosti žiakov 

   Deklarácia práv dieťaťa 

 Čl. VII. Výchovné opatrenia   

 Čl. VIII Zásady správania žiakov 

  I. Oslovenie a pozdravy 

  II. Príchod žiakov do školy 

  III. Správanie žiakov na vyučovaní 

  IV. Správanie žiakov cez prestávky 

  V. Odchod žiakov zo školy 

  VI. Dochádzka žiakov do školy 

VII. Používanie tried a ostatných priestorov v nadväznosti na rozvrh hodín 

  VIII. Náplň práce týždenníkov 

IX. Náplň práce členov triednej samosprávy 

  X. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka. 

  XI. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí 

  XII. Organizácia exkurzií, výletov, kurzov 

XIII. Správanie žiakov mimo školy 

 

Časť D  Čl. IX Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

  A) Zákonný zástupca žiaka má právo 

  B) Zákonný zástupca žiaka je povinný 

C) Spolupráca školy a rodiny 

 

 

Časť E Čl. X Záverečné ustanovenia 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

Legislatívne predpisy pre spracovanie školského poriadku 

 

- Zákon č.37/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákonov č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

 - Zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2011 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2009 Z. z. o 

základnej škole, 

- Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 518/2010 Z. 

z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. 

z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, 

- Dohovor o právach dieťaťa, 

- Metodický pokyn č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 

zariadeniach, 

- Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 

 

 

Všeobecné ustanovenie 

 

Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského 

kolektívu žiakov, pedagógov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v 

praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. V zmysle § 153 zákona 

245/2008 upravuje najmä podrobnosti o výkone práv a povinnosti žiakov a 

zákonných zástupcov žiaka v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými 

zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, prevádzke  a  vnútornom  režime  

školy,  podmienkach  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany zdravia žiakov a ich 

ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím. Žiaci a ich 

zákonní zástupcovia sa oboznámia s pravidlami školského poriadku na začiatku 

školského roka prostredníctvom triednych učiteľov. Školský poriadok je verejne 

prístupný na webovej stránke školy, v tlačenej forme v každej triede. 
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Čl.  I. Organizácia vyučovacieho dňa  
 

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

je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. 

Vyučovanie začína spravidla o 7:30 hod.  a  končí o 15:00 hod. 
  

Triedy idú na obed v čase medzi 11:15 a 13:30 hod.  po štvrtej a piatej, resp. šiestej vyučovacej 

hodine.  

Počas vydávania obedov zabezpečujú dozor učitelia podľa harmonogramu.  
 

Rozvrh vyučovania:       

      

1. hodina 07:30 - 08:15 hod.     

2. hodina 08:25 - 09:10 hod.     

3. hodina 09:30 - 10:15 hod. 

4. hodina 10:20 - 11:05 hod. 

5. hodina  11:15  - 12:00 hod.  

6. hodina 12:10 - 12:55 hod.   

7. hodina 13:25 - 14:10 hod.     

8. hodina 14:15 - 15:00 hod.  
 

 

  

ČASŤ A  

 

Čl.  I .  Riaditeľka školy  

 

1. Za riadiacu činnosť školy zodpovedá riaditeľka školy. 

2. Riaditeľka školy zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov MŠ SR a 

pokynov Okresného úradu odboru školstva v Nitre, za odbornú a pedagogickú úroveň 

výchovno-vzdelávacej práce školy a za efektívne využívanie prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo 

vo vlastníctve školy, zodpovedá za BOZP a PO. 

3. Riaditeľka školy rozhoduje o platnom zaradení zamestnancov, v súlade s platnými 

mzdovými predpismi a mzdovou reguláciou a zodpovedá za personálnu politiku. 

4. Riaditeľka školy určuje na školský rok triednych učiteľov a vedúcich predmetových komisií 

na základe návrhu zástupcov organizačných zložiek. 

5. Riaditeľka   školy   vydáva    školský poriadok,  ktorého základom je  zákon č. 245/2008  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

6. Riaditeľka školy určuje pracovné náplne učiteľov, THP a prevádzkových zamestnancov 

v spolupráci so zástupcami organizačných zložiek a každoročne stanovuje aktuálne úväzky 

pedagogických zamestnancov. 

7. Pre posudzovanie a prerokovávanie základných otázok rozvoja a činnosti školy a pre 

operatívne riadenie má riaditeľka školy tieto poradné orgány: 

 

 rada školy; 

 pedagogická rada; 

 predmetové komisie a metodické združenie; 

 rodičovské združenie.  
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8. Riaditeľka školy rozhoduje v zmysle zákona č. 596/2003 Zb. o: 

 prijatí žiaka na školu; 

 oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy; 

 oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých  vyučovacích  predmetov alebo ich časti; 

 umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu; 

 preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky; 

 povolení opakovať ročník; 

 uložení výchovných opatrení; 

 povolení vykonať komisionálnu skúšku; 

  

 

ČASŤ B  

 

Čl.  II.  Povinnosti pedagogických zamestnancov 

 prísť do školy minimálne  15 minút pred svojou prvou vyučovacou hodinou v rozvrhu  alebo 

školskou akciou a zaznamenať svoj príchod  do knihy príchodov. 

 neprítomnosť v práci hlásiť vedeniu školy 24 hodín dopredu, nepredvídanú neprítomnosť 

ohlásiť do školy telefonicky alebo odkazom  ihneď, vhodné je minimálne 15 minút pred 

začatím vyučovania; 

 žiadosť o každé uvoľnenie z vyučovania v súlade s §. 136-141 Zákonníka práce (prekážky 

v práci na strane zamestnanca) je nutné písomne oznámiť riaditeľke školy, v prípade jej 

neprítomnosti  určenému zástupcovi; 

 sledovať denne tabule oznamov a suplovanie v zborovni školy a včas plniť denné a trvalé 

úlohy; 

 zdržiavať sa v škole počas pracovnej pohotovosti, čo je určené podľa osobného rozvrhu hodín 

zástupcom riaditeľky školy. 

 na začiatku hodiny  :  

zistiť a zapísať do triednej knihy všetkých neprítomných žiakov; 

zapísať obsah učiva v zmysle tematicko-výchovných plánov, ktoré  predkladá na schválenie 

na začiatku školského roka vedúcemu predmetovej komisie, ZRŠ; 

 v prípade schválených školských (exkurzie, telovýchovné aktivity,......) a mimoškolských 

aktivít v rámci ŠkVP dodržiavať stanovené organizačné a informačné postupy;   

 počas vyučovacej hodiny musí byť mobilný telefón vyučujúceho vypnutý; 

 vyučujúcim sa cez vyučovanie zakazuje využívať žiakov na konanie akýchkoľvek služieb 

mimo vyučovacieho procesu; 

 vyučujúci, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu v triede sa postará o to, aby žiaci zanechali 

triedu v poriadku, s vyloženými stoličkami a vyzbieranými zvyškami papierov, stravy,....; 

 v prípade podozrenia na otravu, či použitia omamnej látky (drogy,...) poskytne prvú pomoc 

a zabezpečí neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného 

zástupcu žiaka. V prípade neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka 

poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.  

 

V budove školy platí zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch (Zákon č. 465/2005 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov).  

 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú v súlade s § 148 Zákonníka práce splnomocnení a povinní 

dbať priebežne (pred začiatkom vyučovania, v jeho priebehu, cez prestávky, po skončení 

vyučovania) o bezpečnosť a ochranu zdravia, monitorovať správanie žiakov a primeraným 

spôsobom ich upozorňovať na prípadné nedostatky: vážne priestupky voči školského poriadku 

žiakov hlásia ihneď triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy. 
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Všetci zamestnanci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú povinní: 

1. Nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky na pracovisku, v pracovnej 

dobe a nenastupovať pod ich vplyvom do práce.  

2. Podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ aby zistili, či zamestnanci nie sú 

pod vplyvom alkoholu či iných omaných prostriedkov. 

3. Porušenie podľa bodu 1. a 2. sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

 

Čl.  III. 

Povinnosti pedagogického dozoru  

  

Všetci vyučujúci vykonávajú pedagogický dozor, za harmonogram dozoru je zodpovedná 

zástupkyňa  riaditeľky školy.  

 

V budove školy sa dozor vykonáva denne v čase riadneho vyučovania a to na príslušných 

podlažiach (prízemie, 1. poschodie, 2. poschodie), v šatni, na chodbách, v triedach a v ostatných 

priestoroch školy pred začiatkom vyučovania a počas prestávok, počas vyučovania v rámci 

voľných hodín, v priestoroch jedálne, v čase výdaja jedla.  

 

Dozorkonajúci učitelia dbajú na dodržiavanie  poriadku žiakmi školy, kladú dôraz na 

disciplinované i slušné správanie sa žiakov, prezúvanie žiakov, kontrolujú bezpečnosť  

a funkčnosť priestorov, upozorňujú žiakov na dodržiavanie dohodnutých etických noriem 

správania a konania.  

 

V čase popoludňajšieho vyučovania po 7. vyučovacej hodine dozor nad žiakmi vykonávajú 

príslušní vyučujúci, ktorí majú so žiakmi popoludňajšie vyučovanie.  

 

Čl. IV. 

Povinnosti pedagogického dozoru v školskej jedálni 

 

Pedagogický dozor v školskej jedálni sa vykonáva v čase podávania jedál.  

Dozorkonajúci dbá na disciplinované,  slušné správanie sa žiakov počas obeda, na dodržiavanie 

zásad  kultúrneho stolovania a dodržiavania postupov pri preberaní stravy a odovzdávaní 

použitého riadu.  

 

Čl. V . 

Povinnosti triedneho učiteľa 

 

a) Administratívne práce 

 zakladá, vedie a kontroluje triedny výkaz, triednu knihu, klasifikačný hárok a raz za týždeň 

uzatvára triednu knihu; 

 vedie katalógové listy žiakov, pripraví podklady k tlači vysvedčenia, k porovnaniu 

s katalógovým listom žiaka a k podpisu riaditeľa školy; 

 spracúva údaje do osobného spisu žiaka a podklady do registra; 

 zakladá si záznam o prevzatí inventáru triedy, o poskytnutých učebniciach; 

 určuje zasadací poriadok tried, zadeľuje v triede týždenníkov a ďalšie služby; 

 uschováva potvrdenia a kontroluje ospravedlnenia žiakov pri absencii, vedie si evidenciu; 

 preberá a odovzdáva učebnice pre žiakov triedy, vedie priebežnú evidenciu; 

 zaisťuje poistenie žiakov, ak prejavia rodičia záujem; 

 pripravuje podklady k zberu štatistických údajov, vzdelávacím a kultúrnym poukazom; 

 odoberá od žiakov žiadosti o oslobodenie od TEV; 

 včas zaznamenáva všetky zmeny v údajoch o žiakoch; 
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 zabezpečuje informovaný súhlas zákonných zástupcov k organizácii výletov, výcvikov, 

exkurzií a ďalších akcií v rámci ŠkVP; 
 

b) Kontroluje 

 pravidelne dochádzku žiakov do školy a ospravedlňuje zameškané hodiny; 

 poriadok a čistotu vo svojej triede; 

 činnosť týždenníkov; 

 šetrenie štátnym majetkom (inventár triedy, učebnice); 

 

c) Usmerňuje 

 výchovno-vzdelávací proces v triede a spoluprácu vyučujúcich v rámci triedy; 

 záujmovú mimotriednu činnosť žiakov; 

 činnosť rodičovského združenia; 

 činnosť triedneho tímu; 

 spoluprácu s výchovnou poradkyňou a školským špeciálnym pedagógom; 

 

d) Vyhodnocuje činnosť 

 žiakov svojej triedy na pedagogických poradách; 

 dáva návrhy pedagogickej rade na udelenie pochvaly, pokarhania, vecných odmien; 

 písomne alebo ústne upozorňuje rodičov o rôznych disharmóniách v správaní žiakov; 

 pri porušení školského poriadku zjednáva u príslušných žiakov okamžitú nápravu; 

 vyplývajúcu z plánu triedneho učiteľa; 

 

e) Postup školy  (triedneho učiteľa, riaditeľa školy) pri podozrení zo zanedbávania 

povinnej školskej dochádzky:  
a) Pri vymeškaní a neospravedlnení vyučovacích hodín žiaka zákonným zástupcom  do 3 dní od 

nástupu dieťaťa do školy,  triedny učiteľ  vyzve  zákonného zástupcu o predloženie 

ospravedlnenia (e -Tlačivá – Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku - doklad o prevzatí od 

rodiča, evidencia v protokolovom denníku). 

b) Ak žiak vymešká bez náležitého ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, 

riaditeľ školy na základe nahlásenia triednym učiteľom  ku koncu mesiaca oznámi túto 

skutočnosť  príslušnému ÚPSVaR  na predpísanom tlačive a obci v ktorej má zákonný zástupca 

dieťaťa trvalý pobyt; kde škola musí dokladovať, čo v tejto veci vo vzťahu k rodičovi podnikla 

(výzva  na predloženie ospravedlnenia, návšteva rodiny, pohovor s rodinou, presný dátum 

a podpis rodiča z návštevy, pohovoru.) - v zmysle § 5 ods.11)12) Zákona č.596/2003 Z. z.  

c) V zmysle § 6 v súlade s § 37 a 37a) zákona č. 596/2003 Z. z. ak žiak vymešká viac ako 60 

neospravedlnených vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je škola povinná 

informovať obec, ktorá je povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové 

konanie . 

1. Povinnosť triedneho učiteľa je sledovať u žiakov tento počet vymeškaných 

a neospravedlnených vyučovacích hodín a ak dôjde k presiahnutiu počtu 60 

neospravedlnených vyučovacích hodín danú skutočnosť oznámi TU riaditeľovi školy, 

ktorý následne informuje obec. (e -Tlačivá Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej 

dochádzky - doklad o prevzatí od rodiča, evidencia v protokolovom denníku) 

d) V prípade, že aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak 

vymešká viac ako 100 neospravedlnených  vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia ( 

oznámenie obci riaditeľstvom školy), je potrebné zo strany príslušnej obce podávať podnety na 

trestné stíhanie zákonných zástupcov v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. 

(Trestný zákon), súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy . 

2. Povinnosť triedneho učiteľa je sledovať  týchto žiakov systematicky a ak dôjde 

k presiahnutiu počtu 100 neospravedlnených vyučovacích hodín danú skutočnosť TU 
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oznámi riaditeľovi školy, ktorý následne informuje obec - doklad o prevzatí od obce, 

evidencia v protokolovom denníku.  

 

e) v zmysle § 5 ods.12 ) ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá a neprihlási dieťa na povinnú 

školskú dochádzku do školy danú skutočnosť riaditeľ školy oznámi obci, kde má dieťa trvalý 

pobyt. 

 

 

 

ČASŤ C  

 

Čl.  VI. 

Práva a povinnosti žiakov 

 

Deklarácia práv dieťaťa 

1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok 

všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, 

politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového 

alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny. 

2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, 

zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym 

spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov 

hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa. 

3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť. 

4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a 

vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu starostlivosť a 

ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má mať právo 

na primeranú výživu, bývanie, zotavenia a zdravotnícke služby. 

5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, 

výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav. 

6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade kde je 

to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a 

vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, výnimkou mimoriadnych okolností sa 

dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať 

osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým ktorým sa nedostáva 

primeraných prostriedkov na výživu. Je žiaduce, aby štát poskytoval finančnú pomoc, 

alebo inú na výživu mnohopočetným rodinám. 

7. Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na základnom 

stupni. Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a 

poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje názory a svoj zmysel 

pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti. 

8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc. 

9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. 

Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, minimálneho veku, v 

nijakom prípade ho nemožno  nútiť, alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo 

zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, 

duševnému alebo mravnému vývinu. 

10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže  podnecovať rasovú, náboženskú  alebo 

akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne 

uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom. 
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1. Každý žiak má právo :  

 na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní; 

 na dodržiavanie základných psychohygienických noriem; 

 na kvalitný vyučovací proces  v každom povinnom i voliteľnom predmete; 

 na komunikáciu s pedagógmi školy v duchu zásad humanity a tolerancie; 

 vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme; 

 požiadať o komisionálne skúšanie (prostredníctvom zákonného zástupcu žiaka); 

 bezplatne využívať priestory školy na organizovanú mimoškolskú činnosť (krúžky, 

počítače) za prítomnosti pedagogického dozoru; 

 zúčastňovať sa podujatí, ktoré  organizuje škola; 

 používať pre svoje vzdelávanie všetky učebné pomôcky, ktorými škola disponuje; 

 využívať konzultačné hodiny pre žiakov a ktoréhokoľvek pedagóga, aj keď ho neučí; 

 obrátiť sa primeranou formou s problémami na triedneho učiteľa, výchovnú 

poradkyňu, koordinátora prevencie sociálno-patologických javov i riaditeľku školy; 

 opúšťať budovu školy počas vyučovania so súhlasom triedneho učiteľa alebo vyučujúceho; 

 byť zvolený do žiackeho parlamentu a pôsobiť v ňom , prostredníctvom zvoleného zástupcu 

žiakov spolupodieľať sa na činnosti  školy (predkladať pripomienky, podnety, návrhy, 

opatrenia); 

 poznať náplň učebných osnov a tematických plánov učiva na školský rok, ŠkVP;  

  na zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivých odpovediach;  

  oznámiť aj zárodok šikanovania pri zachovaní dôvernosti takejto informácie: spôsob 

oznámenia bude taký, že žiak poskytne túto informáciu človeku, ku ktorému má dôveru 

v škole alebo doma (učiteľ, rodič). Tento je povinný informáciu oznámiť vedeniu školy: 

riaditeľke školy, zástupkyni riaditeľky školy. Vedenie školy uvedený problém okamžite rieši 

v spolupráci s rodičmi a v súlade so smernicou Prevencia a riešenie šikanovania žiakov čl.7 

až čl.10. 

 

2. Každý žiak má povinnosť :  

 osvojiť si vedomosti,  zručnosti a získať návyky poskytované základnou  školou; 

 rešpektovať pravidlá Školského poriadku a ďalšie pokyny zamestnancov školy; 

 dochádzať do školy pravidelne podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých 

povinných a voliteľných predmetov a oznámených akcií triedy, školy; 

 prichádzať na vyučovanie tak, aby 5 minút pred jeho začiatkom zaujal svoje miesto v triede; 

 byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený; 

 prezúvať sa pri svojej skrinke a vrchné oblečenie nechať v nej; 

 pri vstupe a odchode dospelej osoby v triede pozdraviť povstaním; 

 prinášať si na vyučovanie predpísané pomôcky a udržiavať ich v čistote; 

 viesť si prehľadné poznámky z každej vyučovacej hodiny do zošita;   

 správať sa na vyučovaní taktne a disciplinovane, pomáhať vyučujúcemu vytvárať v triede 

aktivizujúce prostredie, uplatňovať zásadu efektívnosti vo vyučovacom procese;  

 byť zdvorilý k dospelým i k spolužiakom, udržiavať svoje miesto v čistote počas vyučovania 

a nechať ho v poriadku po skončení vyučovania; 

 rešpektovať pravidlá uvoľňovania z vyučovania a ospravedlňovania absencie; 

 nahradiť zničený alebo stratený majetok školy, spolužiakov (vrátane učebníc); 

 počas vyučovania, exkurzií, brigád, výletov a pod. sa v plnom rozsahu vzťahujú na žiaka 

školské predpisy. Na týchto akciách je žiak povinný dostaviť sa načas na miesto určenia, 

spoločne so skupinou odísť a vracať sa; 
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 používať žiacku knižku pre kontakt školy s rodinou a ošetrujúcimi lekármi. Do ŽK budú 

pedagogickí pracovníci, rodičia a lekári zapisovať odôvodnenie žiadosti o uvoľnenie 

z vyučovania, súhlas s uvoľnením a potvrdenie o absencii od lekára a rodiča; 

 

3. Žiakovi nie je dovolené :  

 nosiť, prechovávať, užívať drogy v areáli školy, porušenie zákazu sa bude považovať za 

hrubé porušenie disciplíny; 

 prísť do školy a na školské podujatia organizované školou pod vplyvom alkoholu, drog 

a iných omamných látok; 

 prinášať a používať v škole a na školských podujatiach alkohol, cigarety, cenné veci, vyššie 

peňažné čiastky, mravnosť ohrozujúce predmety, zbrane, výbušniny, chemikálie, nože a iné 

predmety, ktoré by mohli spôsobiť  ublíženie na zdraví alebo smrť; 

 žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a 

pedagogických zamestnancov; 

 podvádzať na vyučovaní pri písomnej aj ústnej forme  s cieľom získať lepšie hodnotenie; 

 ničiť zariadenie a steny školy nálepkami, nápismi a nešetrným zaobchádzaním; 

 vykláňať sa a pokrikovať z okien, cez zábradlie na schodištiach, sedieť na okenných 

parapetoch a radiátoroch; 

 fajčiť v priestoroch školy a jej okolí; 

 nosiť v priestoroch školy na hlave čiapku, šiltovku, kapucňu; 

 pozývať a vodiť do školy kamarátov a cudzie osoby; 

 s ohľadom na bezpečnosť žiakov pri príchode a odchode zo školy je zakázané prechádzať 

cez cestu mimo vyznačených prechodov; žiaci sú povinní používať prechod pre chodcov; 

 neoprávnene získať, používať či poškodzovať  cudzie veci; 

 počas vyučovania, vrátane prestávok, opúšťať budovu školy bez súhlasu vyučujúceho alebo 

triedneho učiteľa; 

 prinášať do školy a používať na vyučovaní svoje MP3, MP4 prehrávače, vlastné notebooky, 

tablety, mobilné telefóny; 

 počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v 

odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo 

jeho povereného zástupcu; 

 mať v triede zapnutý mobilný telefón; mobilný telefón nemôžu používať žiaci  ani cez 

prestávky a na chodbách školy!!!!    

 nevhodne sa správať k spolužiakom, porušovať etické a morálne normy správania sa 

v škole; 

 na všetky  školské a mimoškolské akcie prinášať zvieratá z bezpečnostných a hygienických 

dôvodov; 

 používať vulgárne výrazy, negatívne sa správať k spolužiakom – posmievanie, ponižovanie, 

ubližovanie, šikanovanie spolužiakov, krádeže. Porušenie zákazu sa bude považovať za 

hrubé porušenie disciplíny, ktoré bude riaditeľka školy riešiť v zmysle školského zákona 

a Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy;   

 nosiť do školy drahé veci a neprimerané obnosy peňazí – v prípade straty, odcudzenia ide 

o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy doniesol; 

 

Nedodržiavanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania sa žiaka.  
 

 
 

Čl. VII 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 
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Pri hodnotení správania žiakov  sa postupuje podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy a podľa Metodického pokynu č. 19/2015 

na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 

 

POCHVALY A INÉ OCENENIA 
Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný 

alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi. 

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje na návrh triedneho učiteľa v 

pedagogickej rade. 

Ústnu, alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy triedny učiteľ, 

riaditeľka, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby. 

V osobitne odôvodnených prípadoch /statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život, alebo 

majetok značnej materiálnej hodnoty/ udeľujú žiakovi pochvalu, alebo iné ocenenie orgán 

verejnej správy, minister školstva SR alebo prezident republiky. 

Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenajú do katalógových výkazov, môžu sa zverejniť aj ako 

príloha k vysvedčeniu. 

 

 

POCHVALY 

 

 

 

1. Pochvala od triedneho učiteľa 
2. Pochvala od riaditeľa školy             / 

odmena 

1- 10 (ospravedlnených) vymeškaných hodín 

v priebehu celého školského roka pochvala za 

polrok; 

 za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných 

hodín v priebehu polroka školského roka; 

 za výrazné zlepšenie prospechu; za hodnotenie prospel s vyznamenaním –  do 

1,5  

úspešnosť v školskom  kole súťaží účasť v obvodnom  kole vedomostných, 

recitačných súťaží  

  za úspešnú reprezentáciu triedy, za činnosti 

v prospech triedy, za pomoc triednemu učiteľovi 

pri organizovaní triednych akcií; 

obvodné kolo vedomostných, recitačných 

súťaží - úspešnosť / vecná odmena 

za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach okresné kolo vedomostných, recitačných 

súťaží - knižná odmena 

  za príkladné, slušné správanie a utváranie 

dobrých vzťahov v triede; 

krajské kolo vedomostných, recitačných 

súťaží - školský výlet zdarma alebo peňažný 

poukaz v hodnote 20€ 

Športové tímové súťaže - základné kolo  

 za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup 

k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou; 

  

Športové tímové súťaže - okresné kolo - 

účasť 

  

Športové tímové súťaže - okresné kolo - 

umiestnenie  -1.-3.miesto/ vecná odmena 
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OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY 

 

Č. Priestupok 
Počet 

priestup. 
Dané na vedomie 

Výchovné 

opatrenia -

známka zo 

správania 

1. Šikanovanie 

1.1 

Náznaky prejavov šikanovania 
(urážlivé prezývky, nadávky,  

posmech,    príkazy  vykonať určitú  

vec  proti  vôli ,  svojvoľné 

privlastňovanie cudzích veci  a pod. 

kyberšikanovanie) 2x Info rodič 

pokarhanie od 

TU 

1.2 

       Opakujúce sa prejavy 

šikanovania  (urážlivé prezývky, 

nadávky,  posmech,    príkazy  

vykonať určitú  vec  proti  vôli , 

svojvoľné privlastňovanie cudzích 

veci  a pod., kyberšikanovanie) 3x info rodič 

pokarhanie od 

riaditeľa školy 

1.3 

 Pretrvávajúce opakujúce sa prejavy 

šikanovania  (urážlivé prezývky, 

nadávky,  posmech,    príkazy  

vykonať určitú  vec  proti  vôli , 

svojvoľné privlastňovanie cudzích 

veci a pod., kyberšikanovanie )  4x 

info rodič, sociálna 

kuratela 

znížená 

známka na  2. 

st 

1.4 

Šikanovanie  cez fyzické útoky , 

ublíženie a  vydieranie; hrubé 

pretrvávajúce kyberšikanovanie   

info rodič, polícia, 

soc. kuratela 

znížená 

známka na 3 – 

4. st 

2. Iné sociálno-patologické javy 

2.1 

Drogy, alkohol (nákup, predaj, 

ponúkanie a navádzanie na užívanie 

omamných látok a drog, alkoholu)  

1x info rodič, polícia, 

soc. kuratela 

znížená známka 

na 3.st 
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2.2 Fajčenie  v škole 
1x 

Info rodič 

pokarhanie od 

RŠ 

    
2x 

Info rodič 

znížená známka 

na 2.st 

2.3 

Krádež (majetok školy, peniaze, mobil, 

oblečenie, obuv, iné) 
1x Info rodič, polícia 

podľa zváženia 

znížená známka 

na 2.st 

    
2x a viac Info rodič, polícia 

podľa zváženia 

znížená známka 

na 3.st 

2.4 

Vyvolávanie bitky, ublíženie na zdraví 

v bitke  

1x 

TO, info rodič, polícia 

znížená známka 

na 2 - 4 stupeň 

podľa 

závažnosti 

2.5 

Nabádanie k násiliu, propagácia násilia, 

diskriminácia, prejavy rasovej 

nenávisti slovné, písomné, šírené na 

sociálnych sieťach 

1x  info rodič, polícia 
znížená známka 

na 2 .st. 

    
2x 

 info rodič, polícia 

znížená známka 

na 3 st. 

    
3x 

 info rodič, polícia 

znížená známka 

na 4 st. 

2.6 Šírenie poplašnej správy 
1x info rodič, polícia, 

obec 

znížená známka 

na 3 st. 

2.7 

Nosenie zbrane, nebezpečné predmety ( 

ostré predmety, petardy, výbušniny, 

chemikálie,..) 

1x info rodič, polícia, 

soc. kuratela 

znížená známka 

na 3.st 

2.8 

Úmyselné poškodenie školského 

zariadenia, vandlizmus, sprejerstvo) 1x 

Finanč. odškodnenie., 

komisia, rodič, polícia 

(podľa zváženia) 

znížená známka 

na 2.st - 3.st 

3. Priestupky vzdelávacieho procesu 

3.1 Za použitie mobilného telefónu na 

vyučovaní ( mimo prípadov, kedy sa 

mobilný telefón používa na 

vzdelávanie s povolením 

vyučujúceho) 

1x info rodič napomenutie 

od TU 

  

2x 

Telefón sa zadrží, 

info rodič 

pokarhanie od 

TU 

  

3x 

Telefón sa zadrží, 

info rodič 

pokarhanie od 

RŠ 
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3.2 

Za uverejňovanie nevhodných, 

vulgárnych, zosmiešňujúcich, 

ponižujúcich, rasovo motivovaných, 

alebo inak ľudskú dôstojnosť 

znevažujúcich fotiek, videí, 

zvukových nahrávok zo školského 

prostredia prostredníctvom mobilu 

a iných digitálnych zariadení,  1x info rodič 

napomenutie 

od TU 

  

2x 

Telefón sa zadrží, 

info rodič 

pokarhanie od 

TU 

    3x 

Telefón sa zadrží, 

info rodič 

pokarhanie od 

RŠ 

    4x 

Telefón sa zadrží, 

info rodič 

znížená 

známka na 2.st 

3.3 

Za vykrikovanie  nevhodných, 

vulgárnych výrazov, 

zosmiešňujúcich, 

ponižujúcich ľudskú dôstojnosť 

dospelej osoby 1x info rodič 

Pokarhanie od 

RŠ 

 

Opakujúce sa vykrikovanie  

nevhodných, vulgárnych výrazov, 

zosmiešňujúcich, 

ponižujúcich ľudskú dôstojnosť 

dospelej osoby 2 a viac Info rodič 

znížená 

známka na 2.st 

3.4 
Neospravedlnené hodiny 

1 hod Info rodič,  

napomenutie  

od TU   

    2 až 6 hod Info rodič 

pokarhanie od 

TU 

    7 až 15 hod 

info rodič, 

ÚPSVaR,  

pokarhanie od 

RŠ 

    

16 až 30 

hod 

info rodič, 

ÚPSVaR,  

znížená 

známka na 2.st 

    

31 až 60 

hod 

info rodič, 

ÚPSVaR, Obec 

znížená 

známka na 3.st 

    

60 a viac 

hod 

info rodič, 

ÚPSVaR, Obec 

znížená 

známka na 4.st 

3.5 

Klamstvo, prepisovanie známok v 

KH, ŽK, podvody so známkami, 

podvádzanie na vyučovaní pri 

písomnej aj ústnej forme  s cieľom 

získať lepšie hodnotenie 1x info rodič 

pokarhanie od 

TU 

    2x info rodič 

pokarhanie od 

RŠ 

  

   

  

3.6 

Neskorý príchod na vyučovanie 

(meškanie viac ak 15 min) 2x info rodič 

napomenutie 

od TU 

    3x info rodič 

pokarhanie od 

TU 
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    5x info rodič pokarhanie RŠ 

3.7 Zabúdanie žiackej knižky 5x info rodič 

napomenutie 

od TU 

    6-10x info rodič 

pokarhanie od 

TU 

    11 a viac info rodič 

pokarhanie  od 

RŠ 

3.8 Nosenie čiapky, šiltovky, kapucne na 

hlave  v priestoroch školy 3x info rodič 

napomenutie 

od TU 

 

 

5x a viac info rodič 

pokarhanie od 

TU 

3.9 Nerešpektovanie príkazov učiteľov 

a narúšanie vyučovacieho procesu 5x info rodič 

pokarhanie od 

TU 

    6 a viac info rodič 

pokarhanie  od 

RŠ 

 

 

      Čl. VIII 

ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV 

 

I.    Oslovenie a pozdravy 

1. Žiaci  zásadne oslovujú zamestnancov školy, pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pán učiteľ, 

pani učiteľka, pani upratovačka, pani kuchárka, pán školník a pod.   

2. Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer).  

3. Žiaci zdravia všetkým zamestnancov školy, len pri prvom stretnutí v danom dni.   

4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný 

vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Sadajú si na pokyn vyučujúceho.  

5. Na hodinách telesnej výchovy, informatiky, etickej výchovy, pri písaní kontrolných prác 

a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.  

6. Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.  

 

II.   Príchod žiakov do školy 

1. Žiaci prichádzajú 10 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny podľa rozvrhu do 

triedy.  V prípade, ak z vlastnej nevôli, či nedisciplinovanosti nedodržia včasný príchod,    

bude takéto správanie riešené na individuálnom stretnutí s rodičmi  a RZ. 

2. V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu sa žiaci zdržiavajú  na chodbe 

školy, správajú sa nehlučne, aby nerušili priebeh vyučovania.  

3. Pred vstupom do budovy školy si žiaci dôkladne očistia obuv,  pri skrinke sa prezujú do 

zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv, obuv určená na 

hodiny telesnej výchovy (tenisky) ani prezuvky s čiernou, podlahu znečisťujúcou 

podrážkou.  

4. Kľúč od skrinky má každý žiak osobne. Nie je možné chodiť bez prezutia po priestoroch 

školy.   

5. V skrinke si žiak nechá vrchné oblečenie a obuv.   

6. Žiak je   prezutý počas celého pobytu v škole, aj v čase popoludňajšieho vyučovania.  

7. V priebehu vyučovacieho procesu žiak nechodí zbytočne do skrinky (ani cez prestávky) 

s výnimkou, keď si berie alebo odkladá športové potreby uložené v nej.  

8. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiak využíva na opakovanie učiva 

a prípravu na vyučovanie. V tomto čase nevypracúva písomné a grafické domáce úlohy, 

ktoré mu boli uložené v predchádzajúcich dňoch. 

9. Žiak sa na hodinu telesnej a športovej výchovy prezlieka v triede. 
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III.  Správanie žiakov na vyučovaní  

1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so 

všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na 

vyučovanie. Veci potrebné na hodine má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené 

v taške. Jedlo na lavicu počas vyučovania nepatrí.  

2. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy 

veci drahé a také, ktoré by narušili pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť 

výchovu žiakov a (zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu 

peňazí, zvieratá, rádiá, hudobné nástroje, elektrické spotrebiče). Pri ich odcudzení alebo 

strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.  

3. Žiak v tichosti očakáva príchod vyučujúceho v triede, v prípade vyučovania v odbornej 

učebni žiak čaká vyučujúceho pred učebňou. 

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, 

svedomite a aktívne pracuje, neruší vyučovanie, nenašepkáva a neodpisuje.  

5. Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené.  

6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak 

je žiak vyvolaný, postaví sa (okrem tých, ktorým to zdravotný stav nedovoľuje), stojí 

vzpriamene, odpovedá nahlas a zreteľne. Sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez 

dovolenia je prejavom neslušnosti. Podobne nezdvorilé je počas vyučovania žuť žuvačku.  

7. V odborných učebniach (učebňa informatiky, učebňa F, BIO a CH) sa žiak riadi osobitnými 

pravidlami – pracovným poriadkom, umiestnenými v učebni a pokynmi vyučujúceho. 

8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred 

začiatkom hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci 

nemusí akceptovať.  

9. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.  

10. Pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky odnesie do koša.  

        

IV.  Správanie žiakov cez prestávky  

1. Cez prestávku sa žiaci spoločne disciplinovane presunú k triede alebo odbornej učebni, 

určenej v rozvrhu hodín, kde počkajú na príchod vyučujúceho.  

2. V prípade, že počas prestávky žiak zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu 

vyučovaciu hodinu. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripraviť                   

na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po 

triede ani po chodbe, neničí z nudy školské zariadenie, nekričí.  

3. Žiak počas malých prestávok sa nezdržiava mimo triedy, iba v nevyhnutných prípadoch.  

4. V čase určenej obedňajšej prestávky žiak dodržiava pokyny. Môže sa zdržiavať v jedálni  či 

v triede. Správa sa disciplinovane, nakoľko v iných triedach môže prebiehať vyučovanie.  

V žiadnom prípade nechodí po chodbách školy a neopúšťa budovu školy. 

5. V priestoroch školy udržiava poriadok. Papiere a odpadky odkladá do košov. Žiak sa 

nezdržiava zbytočne na záchodoch, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov 

a umývadiel, používa len toaletný papier.  

6. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa 

vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník zástupkyni 

riaditeľky školy, prípadne inému vyučujúcemu. 

7. Chlapci a dievčatá sa v priestoroch školy správajú k sebe navzájom úctivo, tolerantne a tak, 

aby nevzbudzovali pohoršenie.  

 

V.   Odchod žiakov zo školy 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si 

svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.  

2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, skontrolujú či sú uzavreté 

vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá.  
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3. Podľa pokynov učiteľa sa žiaci presunú do šatne, kde sa prezujú, oblečú a opustia školskú 

budovu a areál školy. Po skončení vyučovania žiak odchádza domov alebo do školského 

klubu detí. Zdržiavať sa v škole bez dozoru nie je dovolené. 

 

VI.  Dochádzka žiakov do školy 

1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas. 

2. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä 

choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných 

dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo 

žiaka na súťažiach. 

3. V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo 

neskorším pricestovaním. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma alebo 

v zahraničí mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim 

súhlasom riaditeľky školy. 

4. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe 

požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania 

(telefonicky, osobne alebo písomne). V prípade, že je žiak triednym učiteľom 

uvoľnený, predloží ihneď po nástupe do školy písomné ospravedlnenie od rodiča 

v ŽK.  

5. Ak sa neplnoleté dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný 

dôvod, zákonný zástupca bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi dôvod 

neprítomnosti (telefonicky, osobne alebo písomne). Triedny učiteľ ospravedlní 

neprítomnosť žiaka na vyučovaní až na základe písomného ospravedlnenia 

podpísaného zákonným zástupcom, lekárom v žiackej knižke. 

6. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia ihneď po nástupe do školy. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených 

prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný 

doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. 

7. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára; 
písomné ospravedlnenie doručiť ihneď  po nástupe dieťaťa do školy. 

8. Na 1 deň uvoľňuje žiaka jeho triedny učiteľ. Neprítomnosť žiaka ospravedlní písomne rodič 

v deň príchodu žiaka do školy.  

9. Na dva a viac dní uvoľňuje žiaka riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti, ktorá musí 

byť doručená aspoň 1 deň vopred.  

 

10. Žiak po príchode do školy, po chorobe trvajúcej viac ako 1 deň, má  právo na 

nasledujúci deň sa ospravedlniť  na každej vyučovanej hodine. Na vyučovacích 

hodinách v ďalších dňoch ospravedlnenie žiaka je v kompetencii vyučujúcich. 

11. Za neospravedlnené hodiny je žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle 

tohto poriadku. 

12. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, 

žiak sa za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie 

a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť 

ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. 

13. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, 

žiak je skúšaný a klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta 

a v dňoch určených riaditeľom   školy. 

14. Ak žiak zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe 

v spolupráci s triednym učiteľom. 
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Postup školy pri neplnení si povinností žiakmi školy :   

1. V prípade porušenia školského poriadku žiakom nedovoleným správaním sa v škole – 

bude triedny učiteľ  (výchovný poradca, zástupca riaditeľky školy, riaditeľ školy) 

okamžite kontaktovať zákonného zástupcu a s ním bude zabezpečovať nápravu;  

2. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ 

školy môže použiť ochranné opatrenie (§58 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z.), ktorým je 

okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej 

miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ 

školského zariadenia bezodkladne privolá: 

a) zákonného zástupcu 

b)  zdravotnú pomoc 

c) Policajný zbor 

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 

vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 

Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona, riaditeľ bezodkladne privolá 

zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť. 

 

3. V prípade zdravotného ohrozenia žiaka alebo spolužiaka – bude prizvaná rýchla 

zdravotná pomoc a rodič bude o situácii oboznámený;  

4. V prípade podozrenia alebo spáchania priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch alebo spáchania trestného činu podľa trestného zákona 300/2005 Z. z 

riaditeľka školy je povinná kontaktovať políciu a oboznámiť  o tom zákonného zástupcu 

(krádeže), v prípade požitia, prechovávania a šírenia drogy, alkoholu a iných látok 

riaditeľka školy je povinná kontaktovať políciu a oboznámiť  o tom zákonného zástupcu 

a sociálnu kuratelu; 

5. V prípade neospravedlnenej absencie v zmysle zákona č. 305/2005 Zb. z. požiada škola 

o spoluprácu orgán sociálno-právnej ochrany a soc. kurately. Títo sú povinní riešiť 

nápravu v zmysle svojej pôsobnosti, až po stanovenie sankcií a pokút.  

 

Z každého porušenia bude vyhotovený písomný zápis.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VII. Používanie tried a ostatných zariadení školy v nadväznosti na rozvrh hodín 

1. Pri delených hodinách s výnimkou laboratórnych cvičení a TEV jedna skupina zostane 

v kmeňovej triede, druhá skupina sa presunie do triedy určenej rozvrhom hodín. 

2. V prípade úmyselného poškodenia triedy i jej nábytku žiaci na vlastné náklady zabezpečia 

odstránenie poškodenia odborníkom. 

3. Sociálne zariadenia je nevyhnutné používať tak, aby slúžili celý rok. 

4. Platí zákaz popisovania stien a kabínok sociálnych zariadení ako aj nábytku učební 

s postihom náhrady spôsobenej škody. 

5. Je zakázané na dvere šatní, učební a skriniek písať a vylepovať akékoľvek materiály 

(nálepky, plagáty, ...) – stav kontroluje triedny učiteľ. Porušenie resp. poškodenie hlási na 

vedenie školy upratovačka. Prípadné poškodenie – do 24 hodín odborne odstráni na náklady 

žiakov. 

 

VIII. Náplň práce týždenníkov 

1. Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti sú 

tieto: 

a) Pred vyučovaním pripraviť triedu a pomôcky. 
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b) Hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny. 

c) Hlásiť u zástupkyne riaditeľky školy, alebo iného vyučujúceho ak do 10 minút po  

zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu. 

d) Podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky. 

e) Starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť na poriadok v triede po skončení vyučovacej 

hodiny, pri delenej výučbe aj v inej ako kmeňovej triede. 

f) Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede. 

g) Postarať sa o vetranie triedy. 

h) Po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala 

v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na 

laviciach, zhasnuté svetlá). 

    

 

IX.   Náplň práce členov triednej samosprávy 

1. Triednu samosprávu si zo svojho kolektívu volia žiaci na začiatku školského roka v zložení: 

predseda, zástupca predsedu.  

 

a) Predseda : (zástupca školského parlamentu) 

- zastupuje triedu; 

- pomáha pri organizačno-výchovných úlohách triedy; 

- pomáha organizovať spoločenskú a športovú činnosť triedy; 

- pomáha triednemu učiteľovi pri vytváraní dobrých vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi; 

- usmerňuje prácu členov triednej samosprávy; 

- predkladá požiadavky triednemu učiteľovi; 

- zodpovedá za poriadok a správanie žiakov; 

- hlási prípadnú neprítomnosť vyučujúceho na vyučovacej hodine.  

 

b) Zástupca predsedu :  

- zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti  

 

 

X.   Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

 je skúšaný v náhradnom termíne, 

 vykonáva opravnú skúšku, 

 preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

 sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

 je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

 plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

 má povolené individuálne vzdelávanie, 

 ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

 Žiak, ktorý má na konci II. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, 

môže požiadať  (prostredníctvom zákonného zástupcu) o vykonanie opravnej skúšky. 

 

1. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov  nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, 

klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku stupňom 

prospechu nedostatočný. 

2. Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako 

dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka. 

3. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch, môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie požiadať 

riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie (škola preskúma žiadosť a oznámi zákonnému 
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zástupcovi, či žiak bude alebo nebude preskúšaný). Preskúšanie sa musí uskutočniť 

najneskoršie do 10 dní od dátumu vydania rozhodnutia (MP č. 22/2011). 

 

 

XI. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí 

  

Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo 

zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľka školy povoliť žiakovi 

individuálny študijný plán alebo študijné úľavy. Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v 

zahraničí, môže riaditeľka školy vyhovieť žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium 

žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. 

      Zriaďovateľ v súlade s ustanovením § 6, odsek 19 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 vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí 

majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia. 

     V zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca 

dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

     Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt alebo zákonný zástupca môže vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu 

(kmeňová škola).     

Individuálne vzdelávanie 

(1) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý 

(ďalej len „kmeňová škola“), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka 

alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka. 

(2) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o 

oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu. Individuálne 

vzdelávanie sa povoľuje. 

a) žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, 

b) žiakovi prvého stupňa základnej školy, 

c) žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému 

nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace. 
 

(3) K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca 

alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie žiaka 

zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu 

najmenej dve hodiny týždenne. 

(4) Vzdelávanie žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. 

b), zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. 

 

XII.  Organizácia exkurzií, výletov, kurzov / § 7 Vyhlášky č.320/2008 a v znení neskorších 

predpisov)/ 
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Exkurzie, kurzy na ochranu života a zdravia, výlety, ktoré sú uvedené v učebnom pláne ŠkVP sú 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov školy. 

Organizátor (poverený pedagóg) predloží RŠ harmonogram činnosti a poučí žiakov o BOZP 

(písomný záznam). 

Pre žiakov, ktorí sa týchto aktivít z objektívnych dôvodov nemôžu zúčastniť je zabezpečené 

náhradné vyučovanie. 

Počas exkurzie, športových kurzov, výletov tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca 

najviac 25 žiakov – výlet a 20 - exkurzia; jedno lyžiarske družstvo – max. 15 žiakov a plavecké 

družstvo 10 žiakov. 

Všetky aktivity v rámci ŠkVP sa môžu organizovať s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu žiaka . 

 Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik 

alebo snoubordingový výcvik (ďalej len "lyžiarsky výcvik"), plavecký výcvik, školské výlety, 

exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa návrhov triednych učiteľov zaradí riaditeľ do plánu práce 

školy. V jednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s 

uskutočnením viacerých aktivít. Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný 

učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí 

sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.  

(2) Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden 

jednodňový výlet, pre žiakov piateho ročníka až deviateho ročníka dva jednodňové výlety alebo 

jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho ročníka až deviateho ročníka možno školský výlet 

predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.  

(3) Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín. 

Organizáciu plaveckého výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický 

zamestnanec. 

Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna alebo kúpaliska do 

výšky vodnej hladiny 1,2 metra, pričom na jedného dospelého cvičiteľa pripadá skupina s 

najvyšším počtom 10 žiakov.  

(5) Plavecký výcvik v škole vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 

predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj 

iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť plavecký výcvik. Účastníci 

plaveckého výcviku musia byť poistení proti úrazom.  

(6) Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej výchovno-

vzdelávacej činnosti v období mesiacov december až apríl. Organizáciu lyžiarskeho výcviku 

zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec v súlade s osobitným 

predpisom. 1a)  

(7) Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na 

vyučovací predmet telesná výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o 

spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov a jedno 

snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť 

poistení proti úrazom.  

(8) Náklady spojené s plaveckým výcvikom, lyžiarskym výcvikom, výletom, exkurziou a 

jazykovým pobytom v zahraničí hradí žiakovi jeho zákonný zástupca. Pedagogickému 

zamestnancovi poskytuje náhrady pri pracovnej ceste zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.  

 

XIII.  Správanie žiakov mimo školy 
 

1. Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy. Je úctivý, zdvorilý 

a čestný. 

2. K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva hádky a bitky 

a nevyjadruje sa hrubo. 
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3. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných 

prostriedkoch a všemožne im pomáha. 

4. Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Z tohto dôvodu nepožíva alkoholické nápoje, drogy, 

nefajčí. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy. 

5. Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho. 

 

ČASŤ D  

Čl. IX 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

 A) Zákonný zástupca žiaka má právo 

 

1. Poskytnutie bezplatného vzdelávania pre svoje dieťa. 

2. Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie. 

3. Poskytovanie, informácií a vedomostí žiakom v rámci výchovy a vzdelávania v súlade so 

súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi podľa zákona o výchove a 

vzdelávaní (Školský zákon). 

4. Toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia a prejavu. 

5. Informácie o škole (koncepčný zámer rozvoja školy, učebné varianty v triedach, 

výchovno-vzdelávací program školy, projekty, do ktorých je škola zapojená, počty 

žiakov v triedach, materiálno–technické vybavenie, správa o výchovno-vzdelávacej 

činnosti za predchádzajúci rok). 

6. Vyjadrovanie sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy. 

7. Prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé 

bydlisko so súhlasom riaditeľa. 

8. Voliť a byť volený do rady školy. 

9. Poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

10. Začlenenie svojho dieťaťa a z toho vyplývajúci prístup vo výchove a vzdelávaní žiaka. 

11. Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok v 

súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (Školský zákon). 

12. Povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom. 

13. Požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti 

klasifikácie a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 

predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

14. Slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak o to požiada väčšina zákonných zástupcov žiakov. 

15. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

16. Nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa. 

17. Informácie o dochádzke svojho dieťaťa do školy. 

18. Oboznámenie so školským poriadkom školy. 

19. Vyriešenie podnetov a sťažností. 

20. Vydanie potvrdenia o návšteve školy. 

21. Vydanie odpisu vysvedčenia. 

 

 

  B)  Zákonný zástupca žiaka je povinný 

 

V zmysle  ustanovení § 144 ods. 7, 8, 9, 10, § 153 školského zákona a § 28 ods. 1, 2 zákona o 

rodine: 
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1. Rodič alebo iný zákonný zástupca (ďalej len „rodič“) je povinný vytvárať nevyhnutné 

materiálne, sociálne a Psychohygienické podmienky pre úspešnú školskú prípravu, najmä 

pre dieťa zabezpečovať  

a. vhodné bývanie a vybavenie bytu, aby dieťa malo svoje miesto na prípravu a na 

b. spanie, 

c. biologické potreby, starať sa o stravovací režim svojho dieťaťa, 

d. potrebné hygienické prostredie a osobnú hygienu tak, aby dieťa prichádzalo do 

školy vyspané, umyté, čisté a riadne upravené, 

e. starostlivosť o zdravotný stav dieťaťa, najmä vo vzťahu k detským ochoreniam 

šíriacim sa v žiackych kolektívoch, ako sú bežné detské respiračné ochorenia a 

infekčné ochorenia, žltačka, pedikulóza, svrab; rodič je povinný dieťa pod 

dohľadom lekára liečiť a dodržiavať jeho pokyny, 

f. pre dieťa potrebné školské potreby, prezuvky a pomôcky, ktoré je dieťa povinné 

nosiť do školy. 

2. Rodič (ZZ) je povinný pomáhať svoju dieťaťu v každodennej príprave do školy a 

najmä 

a. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby dieťa 

dochádzalo do školy pravidelne a včas, 

b. podnecovať u svojho dieťaťa adekvátny záujem o školské vzdelávanie, pravidelne 

prejavovať záujem o to, ako prebieha edukačný proces dieťaťa, aké má problémy a v čom 

spočívajú príčiny jeho ťažkostí, 

c. komunikovať, spolupracovať s vyučujúcimi a tak zjednocovať svoje výchovné 

pôsobenie, čo sa v konečnom dôsledku odrazí v skvalitňovaní školských výsledkov 

dieťaťa, 

d. v domácej príprave kontrolovať a viesť svoje dieťa k pravidelnej práci a taktiež  k 

zodpovednému a kvalitnému plneniu úloh, 

e. nezabúdať pochváliť svoje dieťa za veľmi dobrý výkon v škole, aby pochvalou pozitívne 

posmeľoval a motivoval svoje dieťa, 

f. viesť svoje dieťa k požadovaným školským výsledkom, ale aj k prekonávaniu ťažkostí vo 

zvládaní náročných úloh, 

g. osobitnú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovaniu jazykových zručností a 

schopností; učiť svoje dieťa komunikovať, myslieť a poznávať vo vyučovacom jazyku, 

čo môže podstatným spôsobom ovplyvniť jeho výchovno-vzdelávacie výsledky. 

 

 

 

3. Rodič (ZZ) je ďalej povinný 

a. zvýšenú každodennú starostlivosť venovať svojmu dieťaťu so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 

b. nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo, 

c. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 

alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho výchovu a 

vzdelávanie, 

d. ak sa neplnoleté dieťa nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe 

požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania (telefonicky, 

osobne alebo písomne). V prípade, že je dieťa triednym učiteľom uvoľnené, predloží 

dieťa ihneď po nástupe do školy  písomné ospravedlnenie od rodiča v ŽK;  
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e. pri nepredvídanom dôvode neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v škole alebo v školskom 

zariadení je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka bez zbytočného odkladu oznámiť  jeho 

neprítomnosť; písomné ospravedlnenie doručiť ihneď  po nástupe dieťaťa do školy;  

f. zákonný zástupca ospravedlní neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá 

trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni a to  ihneď po nástupe do školy. 

Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 

potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť 

jeho neprítomnosti; 

g. ak neprítomnosť  dieťaťa alebo žiaka trvá dlhšie  ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie 

dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára; písomné 

ospravedlnenie doručiť ihneď  po nástupe dieťaťa do školy;  

h. ak má žiak opustiť školu počas vyučovania (plánované ošetrenie u odborného lekára, 

mimoriadna udalosť v rodine a pod.), zabezpečiť jeho odchod zo školy len v sprievode 

zákonného zástupcu, 

i. oznámiť neprítomnosť žiaka na výchovnej činnosti v ŠKD v určitý deň vopred 

vychovávateľke. Predčasný odchod žiaka zo ŠKD je možný len na základe písomného 

oznámenia rodičov a žiaka si príde zákonný zástupca osobne prevziať. 

C) Spolupráca školy a rodiny 
 

a.  Škola priebežne informuje zákonných zástupcov o správaní a prospechu žiaka na 

triednických schôdzkach konaných spravidla štyrikrát za školský rok. Ďalším z 

prostriedkov je žiacka knižka a elektronická žiacka knižka. Do žiackej knižky sa vpisujú 

iba dôležité oznamy. Na tento účel slúžia aj konzultačné hodiny. 

b.  Učiteľ oznamuje zákonným zástupcom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj 

kladné hodnotenia a pochvaly. 

c.  Učiteľ môže informovať zákonných zástupcov formou osobného rozhovoru po triednej 

schôdzke, rozhovorom po predvolaní do školy, telefonickým rozhovorom alebo listom. 

d.  Ak majú zákonní zástupcovia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní 

odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak 

preskúšaný pred skúšobnou komisiou. 

e.  Zákonní zástupcovia a široká verejnosť je informovaná o živote v škole prostredníctvom 

webovej stránky školy . 

 

 

 

  

ČASŤ E  

 

 

Čl.  X 

Záverečné ustanovenia 

 

 Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí majú s organizáciou 

uzatvorený pracovný pomer a všetkých žiakov  školy. 

 O obsahu školského poriadku sú oboznámení žiaci  triednymi učiteľmi na prvých 

triednických hodinách,   rodičia na triednych zasadnutiach RZ, (ktorí písomne potvrdia).  
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 Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka školy v priebehu školského roka 

z podnetu poradných a metodických orgánov školy. 

 Každý žiak je povinný oboznámiť sa so školským poriadkom školy a dodržiavať ho. 

 Tento skolský poriadok nadobúda platnosť dňom 20. novembra 2017 

 Školský poriadok je k dispozícii na webovom sídle školy a na tabule oznamov školy. 

. 

 

 

 

 

Mgr. Viera Poliaková   

riaditeľka školy 

 

 

Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady dňa 16. novembra 2017.  

  

         


