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PREAMBULA
V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu
vyučovania a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol
optimálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným
rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi.
Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd a iné
platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.
Z tohto dôvodu sa ustanovuje nasledovný školský poriadok, ktorý vychádza zo zákona č.
245/2008 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 v znení vyhlášky
224/2011 Z.z. a 203/2015 Z.z. (ďalej len „vyhláška o základnej škole“).

Článok 1
PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
VYPLÝVAJÚCE ZO ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A
VYHLÁŠKY O ZÁKLADNEJ ŠKOLE
I. Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu
/§ 144 školského zákona/
1. Žiak má právo na
- rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
- bezplatné vzdelanie v základných školách,
- vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto
zákonom,
- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
- bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
- úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a
sexuálnemu násiliu,
- na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
- na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
- na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24,
- ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov,
- komunikáciu so zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie,
- vyjadrenie svojho názoru na čokoľvek primeraným spôsobom,
- jemu zrozumiteľný výklad učiva,
- položenie otázky k danému učivu a dostať na ňu odpoveď,
- objektívne hodnotenie,
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oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, a poznať výsledok hodnotenia,
ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo
závažného dôvodu.

2. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo
- na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú
jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a
vzdelávanie umožňujú.
3. Žiak je povinný
- neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a
vzdelávania,
- dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského
zariadenia,
- osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,
- osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku
primeranej úrovni,
- osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,
- dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a zasadací poriadok v triedach,
- zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, byť v škole vhodne a čisto upravený,
aby nevzbudzoval svojim zovňajškom pohoršenie,
- chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola
alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
- chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli
bezplatne zapožičané,
- pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon
neustanovuje inak,
- konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, ak je žiak svedkom úrazu, je
povinný okamžite ho nahlásiť pedagogickému pracovníkovi školy.
- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského
zariadenia,
- rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými
mravmi,
- dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí.
4. Zákonný zástupca má právo
- vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a
vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu,
záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej
príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno
uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
- ak je žiak vzdelávaný podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu má právo
sa s týmto programom oboznámiť,
- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení
poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so
súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa
tohto zákona,
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oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a
školským poriadkom,
byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom
žiackej knižky a internetovej žiackej knižky a v prípade mimoriadneho zhoršenia
prospechu alebo správania dieťaťa bude pozvaný na pohovor, Ak žiak opakovane zabúda
žiacku knižku a vyučujúci nemôže pravidelne zapisovať informácie pre rodičov, tieto si
môže rodič zistiť na internetovej žiackej knižke, sú taktiež uvedené v klasifikačných
záznamoch. Informovať sa na ne môže počas triednych aktívov rodičovského združenia,
príp. u triednej učiteľky,
na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo
školského zariadenia,
vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy.

5. Zákonný zástupca žiaka je povinný
- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností,
- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom,
- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
- informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa,
jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať
vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
- informovať školu o zmene bydliska žiaka,
- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
- prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo
do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto
zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade
so školským poriadkom,
- ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v
školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného
odkladu príčinu jeho neprítomnosti do 24 hodín osobne alebo telefonicky na telefónne
číslo 5488384. 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,
- ospravedlnenie neprítomnosti žiaka:
o ak neprítomnosť trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
ospravedlňuje žiaka jeho
o zákonný zástupca; vo výnimočných prípadoch škola môže vyžadovať lekárske
potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho
neprítomnosti,
o ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
5

-

-

V prípade návrate žiaka po pedikulóze je rodič povinný predložiť lekárske
potvrdenie o jeho zdravotnej spôsobilosti.
ak sa žiak nemôže zapojiť do pohybových aktivít na viac ako jednej vyučovacej hodine
telesnej výchovy je rodič povinný predložiť písomné ospravedlnenie od lekára.
žiackeho kolektívu,
zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy na
predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy. Ak sa zákonný zástupca nemôže
zúčastniť rodičovského v prípade náhleho ochorenia žiaka a pedikulózy je rodič povinný
okamžite vziať dieťa zo združenia je povinný informovať sa v náhradnom termíne po
dohode s triednym učiteľom.
V prípade účasti žiaka na výletoch, exkurziách, kurzoch a pod., dôsledne sa oboznámiť
s informovaným súhlasom o organizovaní konkrétnej akcie a v zmysle § 2 ods. y) zákona
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom
potvrdiť, že bol riadne poučený o dôsledkoch svojho súhlasu.

II. Pravidlá správania žiaka
/§ 20 vyhlášky o základnej škole/
-

-

-

-

-

-

-

Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa
svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský
poriadok. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a
prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.
Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa aj
činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných a nepovinných
predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje
miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením; nosiť do
školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických
zamestnancov.
Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy;
zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za
podmienok určených školským poriadkom.
Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú
zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívať zdraviu škodlivé
látky.
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.
Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov
a pedagogických zamestnancov a tabakové výrobky, alkoholické nápoje a iné návykové
látky.
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Článok 2
REALIZÁCIA PRÁV A POVINNOSTÍ ŽIAKOV V PODMIENKACH
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
I. Organizácia vyučovania
1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať
každý žiak, pedagogický pracovník a rodič.
2. Vyučovanie začína spravidla o 8.00 hodine a končí najneskôr o 14.40 hodine.
3. Rozvrh vyučovania:
08.00 hod až 08.45 hod 1. hodina
08.45 hod až 08.55 hod 1. prestávka
08.55 hod až 09.40 hod 2. hodina
09.40 hod až 09.55 hod 2. prestávka
09.55 hod až 10.40 hod 3. hodina
10.40 hod až 10.50hod 3. prestávka
10.50 hod až 11.35 hod 4. hodina
11.35 hod až 11.45 hod 4. prestávka
11.45 hod až 12.30 hod 5. hodina
12.30 hod až 12.40 hod 5. prestávka
12.30 hod až 13,00 prestávka na obed pre žiakov
končiacich vyučovanie 5.vyučovacou hodinou
12.40 hod až 13.25 hod 6. hodina
13.25 hod až 13.55 hod 6. prestávka na obed pre
žiakov končiacich vyučovanie 6.vyučovacou hodinou
13.55 hod až 14.40 hod 7. hodina
Záujmová činnosť : 1 hodina = 60 minút
Obedy v školskej jedálni sa pre žiakov ZŠ vydávajú od 11.35 hod do 14.00 hod, teda po skončení
vyučovania podľa rozvrhu hodín, ak nie je zmena vo vyučovaní. Popoludňajšie vyučovanie
a záujmová činnosť začína o 13.55 hod.
4. Vyučovací proces je zabezpečený v triedach, odborných učebniach a telovýchovných
priestoroch.
5. Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, na chodbách /ak sa slušne správajú a rešpektujú
pokyny vyučujúcich/. Návštevy žiakov v iných triedach nie sú povolené.
6. Všetky požiadavky voči škole / potvrdenia, žiadosti,.../ si žiaci vybavujú prostredníctvom
triedneho učiteľa. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie chodia len v nevyhnutných prípadoch.
7. Pri hlavnom vchode do budovy školy je vrátnica, kde je každý, kto vstúpi do budovy, povinný
ohlásiť sa a preukázať sa dokladom totožnosti.
8. 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.
9. V priebehu vyučovania smie žiak odísť len v sprievode rodičov alebo na základe písomnej
žiadosti rodiča. SMS správu a telefonickú žiadosť rodiča v tomto prípade učiteľ neakceptuje.
II. Zásady správania žiakov
A) Pozdravy, komunikácia
Žiaci
1. zdravia všetkých zamestnancov školy, a to aj pri stretnutí mimo budovy školy,
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2. zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú; ak príde do triedy iný
vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa; postavia sa tiež pri ich odchode,
4. na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatiky, laboratórnych cvičení, pri
písaní kontrolných prác sa na pokyn vyučujúceho nezdravia,
5. nepoužívajú vulgárne výrazy a nebijú sa,
6. Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie, psychické a fyzické ubližovanie,
obmedzovanie osobnej slobody sa považuje za šikanovanie; toto 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. Za tento čin je trestne zodpovedný žiak, ktorý v čase
spáchania činu dovŕšil 14-ty rok svojho veku. Voči agresorom sa budú vyvodzovať disciplinárne
opatrenia, a to podľa závažnosti činu.
Každá urážajúca komunikácia voči spolužiakom i učiteľom sa tiež považuje za závažné porušenie
školského poriadku. Žiak má právo a povinnosť oznámiť šikanovanie medzi žiakmi
zamestnancom školy sám alebo prostredníctvom rodičov alebo písomne s čitateľným podpisom
do schránky určenej na príspevky.
B) Príchod žiakov do školy
1. Žiaci prichádzajú do triedy 15 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny.
2. Pred vstupom do školy si žiaci očistia obuv a v období celého školského roka sa prezujú do
zdravotne vyhovujúcich prezúviek. Prezúvkami nemôže byť obuv s čiernou, podlahu
znečisťujúcou podrážkou.
3. Do školy žiaci nechodia na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a iných podobných
prostriedkoch, ani na nich nejazdia v areáli školy a používajú iba vyhradené vstupné priestory.
4. Do školy je zakázané nosiť a požívať cigarety, alkohol a iné omamné látky, porušenie zákazu
sa považuje za závažné porušenie školského poriadku.
V prípade oprávneného podozrenia z užitia legálnej alebo nelegálnej drogy u žiaka, 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. 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.
5. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť žiaci čakajú vo vestibule školy, kde si ich
vyzdvihne príslušný vyučujúci. V triede čakajú žiaci len v prípade, že sa popoludňajšieho
vyučovania zúčastňujú všetci žiaci triedy.
6. Žiaci svojím správaním nerušia prevádzku materskej školy, ktorá je v priestoroch ZŠ.
C) Správanie žiakov na vyučovaní
1. K vyučujúcim a ostatným zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo, dodržiava pravidlá
slušného správania a tým umožňuje pedagógom uplatniť ich právo na zabezpečenie podmienok
potrebných na výkon svojich práv a povinností.
2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými
školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje. Veci potrebné na hodinu /vrátane
žiackej knižky/ má pripravené na lavici, ostatné veci má uložené v taške; jedlo a pitie na lavicu
počas hodiny nepatria.
3. Do školy žiak nenosí predmety, ktoré nebude potrebovať na vyučovaní, akými sú napríklad
mobilný telefón, cenné predmety, digitálne hry, MP3 prehrávače, mravnosť ohrozujúce médiá,
ale i predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiaka a jeho spolužiakov. V prípade
nedodržania uvedených odporúčaní škola nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za následné
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škody a stratu. Nebezpečné predmety nepotrebné na vyučovanie môže žiakovi učiteľ odobrať a
vráti ich len rodičom.
Ak žiak aj napriek zákazu používa na vyučovaní mobilný telefón, má vyučujúci právo zobrať ho
žiakovi a odovzdať zákonnému zástupcovi.
4. V odborných učebniach a v telocvični sa žiaci riadia prevádzkovým poriadkom učebne,
laboratórnym poriadkom a pokynmi vyučujúcich.
5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje, nebehá
po triede a neruší vyučovanie; pracuje podľa pokynov vyučujúceho.
6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Hovoriť
bez dovolenia je prejavom neslušnosti.
7. Ak má žiak problém, môže slušným spôsobom požiadať učiteľa o vysvetlenie a riešenie
problému. Do riešenia problému sa môže zapojiť cez zástupcu v Rade žiakov. Žiak má právo
riešiť problém i cez výchovného poradcu.
8. Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie
v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný
vyučujúci.
9. Žiak na požiadanie vyučujúceho predloží žiacku knižku alebo zošit.
10. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku
hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa jeho závažnosti.
Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci akceptovať nemusí.
11. Žiak počas neprítomnosti na vyučovaní využíva pomoc spolužiakov; ak je to potrebné,
konzultuje vymeškané učivo s vyučujúcim počas jeho konzultačných hodín. Ospravedlnenie platí
len prvý deň po absencii; prípadne učiteľ určí, dokedy má žiak učivo dobrať.
12. Žiaci nesmú manipulovať s triednou dokumentáciou (triedna kniha, klasifikačný záznam).
13. Žiak je povinný dať podpísať rodičovi známky v žiackej knižke minimálne raz do týždňa.
14. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené otvárať veľké okná, vykláňať sa z nich a
vyhadzovať rôzne predmety.
15. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho, pred
opustením triedy urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky patria do koša.
16. Žiak dodržiava školský poriadok aj na školských a mimoškolských akciách/ školský výlet,
exkurzia, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, škola v prírode, návšteva divadelných a filmových
predstavení, iné výchovno-vzdelávacie akcie organizované školou/. Nesmie opúšťať určené trasy
a stanovištia, zbierať, pripravovať a konzumovať lesné plody a huby.
17. Ak žiak svojím správaním ohrozuje ostatných žiakov a narúša výchovu a vzdelávanie riaditeľ
školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy
a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického
zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu (rodiča), ktorý za žiaka
preberá zodpovednosť a podľa potreby:
a/ zdravotnú pomoc
b/ policajný zbor.
Táto absencia žiaka na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú.
18. Žiaci si nesmú robiť zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho, nesmú
osočovať zamestnancov školy a spolužiakov na sociálnych sieťach.
19. Žiakom nie je povolené prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.
20. Žiak má odev a obuv uloženú v šatníkových skrinkách Pomôcky a úbor na telesnú výchovu si
z nich vyberá pred vyučovaním a odkladá ich späť až po skončení vyučovania. Počas prestávok
sa nezdržiava na chodbe, kde sa nachádzajú skrinky. Po skončení vyučovania si žiak vyberie
osobné veci zo skrinky a odchádza domov alebo na obed. Zverenú šatníkovú skrinku je žiak
povinný udržiavať v čistote a nepoškodzovať ju.
21. Žiak nesmie odcudziť predmety patriace škole, zamestnancom a žiakom školy.
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22. Ak žiak spôsobí poškodenie školského majetku, musí uhradiť škodu. V prípade nezistenia
vinníka nesie materiálnu, respektíve finančnú zodpovednosť celá skupina/trieda žiakov.
D) Správanie žiakov cez prestávky
1. Cez prestávku žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na vyučovaciu hodinu,
nadesiatuje sa alebo sa zdržiava v určených priestoroch.
2. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu.
Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí
školské zariadenie, nerozhadzuje odpadky po triede, nevystupuje na stoličky, lavice, stoly,
nábytok, radiátory a parapety okien.
3. Chlapci a dievčatá sa k sebe správajú úctivo, tolerantne a tak, aby nevzbudzovali pohoršenie.
4. Žiak sa zbytočne nezdržiava na toaletách, nehádže odpadky do záchodových mís , pisoárov a
umývadiel, nepoškodzuje vnútorné priestory.
5. Po zazvonení na hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho, do odborných učební
odchádzajú výlučne v jeho sprievode . Ak sa vyučujúci nedostaví v priebehu 10 minút na
vyučovanie, oznámi to týždenník vedeniu školy.
6. Cez prestávky žiak nemôže opustiť budovu školy.
7. V prípade mimoriadnych udalostí / bitka spolužiakov, šikanovanie, úraz,.../ je žiak povinný
privolať pomoc dozorkonajúceho.
8. Žiak nesmie používať a poškodzovať preliezačky určené pre materskú školu.
9.Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a krokom.
10.Po druhej vyučovacej hodine podľa pokynov dozorkonajúcich pedagógov môžu žiaci odísť na
veľkú prestávku na školský dvor, nevzďaľujú sa z betónovej plochy a nesmú opustiť školský
areál. V prípade nepriaznivého počasia sa môžu prechádzať po chodbe pred ich triedou.
E) Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, uprace si
svoje miesto a vyloží si stoličku na lavicu.
2. Na pokyn vyučujúceho žiaci odchádzajú v jeho sprievode disciplinovane domov, do školskej
jedálne alebo do školského klubu detí. Každý si zoberie aj vrchný odev a obuv z určených
priestorov, nenecháva v nich prezuvky, ani iné veci.
3. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy, umyjú tabuľu, zatvoria okná, pozhasínajú svetlá,
uzatvoria vodovodné kohútiky.
4. Ak majú žiaci poslednú hodinu v odbornej učebni, dajú svoju triedu pred odchodom do
poriadku. Taktiež dajú do poriadku odbornú učebňu.
5. V školskej jedálni sa žiaci správajú podľa pokynov vyučujúceho, v tichosti sa naobedujú a
zanechajú svoje miesto čisté. Pri odchode nerozhadzujú ovocie a odpadky po budove a v areáli
školy.
6. Do jedálne chodia iba žiaci prihlásení na obed, a to výlučne v určenom čase /zvyčajne po
skončení poslednej hodiny dopoludňajšieho vyučovania/
7. Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy ani v areáli školy.
F) Povinnosti týždenníkov
- pred vyučovaním pripravia kriedu a pomôcky,
- na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásia chýbajúcich žiakov,
- hlásia na vedení školy, ak do 10 minút nepríde vyučujúci na hodinu,
- podľa pokynov vyučujúceho prinášajú a odnášajú pomôcky,
- starajú sa o čistotu tabule a dohliadajú na poriadok v učebni,
- hlásia triednemu učiteľovi poškodenie inventára v učebni,
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po skončení poslednej vyučovacej hodiny spolu s vyučujúcim skontrolujú poriadok v
učebni /utretá tabuľa, pozbierané papiere, vyložené stoličky, zatvorené vodovodné
kohútiky, zhasnuté svetlá/.

G) Dochádzka do školy
1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a včas. V prípade trikrát sa
opakujúceho neskorého príchodu na vyučovanie zaeviduje sa žiakovi neospravedlnená hodina.
2. Vyučovanie môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané
dopravné pomery. V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním
alebo neskorším pricestovaním
3. Ak žiak vymešká vyučovanie pre vopred známu príčinu, je povinný požiadať na základe
písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania:
- uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci s vedomím triedneho
učiteľa,
- uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa povoľuje triedny učiteľ,
- uvoľnenie z viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa a na základe
písomnej žiadosti rodiča.
4. Rodič musí ospravedlniť každú neúčasť žiaka na vyučovaní.
5. Po návrate na vyučovanie je žiak povinný bez zbytočného odkladu /najneskôr do 3 dní /
predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad o príčine neprítomnosti, podpísaný rodičom /aj
potvrdenie od lekára, ak nie je napísané v žiackej knižke/.
6. Ak sa žiak zámerne vyhýba vyučovaniu všeobecne alebo vyučovaniu niektorého predmetu,
čím vzniká nedostatok podkladov na klasifikáciu bude zákonný zástupca pozvaný na pohovor.
7. Za neospravedlnené hodiny je žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle tohto
školského poriadku.
III. 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 – v škole v sume 0,50 eura. Žiak môže používať len jednu platnú žiacku
knižku.
2. V prípade straty alebo poškodenia učebnice sa v prvom roku jej používania uhrádza celá
hodnota. V ďalších rokoch: druhý rok používania –
75 %
tretí rok používania 50%
štvrtý rok používania 25 %
v každom ďalšom roku používania –
10%.
IV. Výchovné opatrenia
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov /§
21 a 22 vyhlášky o základnej škole/.
1. Pochvala triednym učiteľom, pochvala riaditeľom školy :
- za výborný prospech a vzorné správanie,
- za úspešnú reprezentáciu školy,
- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie
inou osobou alebo inštitúciou.
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Pochvala riaditeľom školy bude udelená len žiakovi, ktorý nemá vážne priestupky voči
školskému poriadku.
Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo
opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla
zníženiu stupňa zo správania.
2. Napomenutie triednym učiteľom:
- neplnenie si základných povinností (nenosenie si pomôcok, zabúdanie telocvičného úboru
a pod.)
- náznaky šikanovania,
- bezdôvodný oneskorený príchod do školy,
- neprezúvanie sa v priestoroch školy,
- neplnenie si povinností týždenníkov,
- nosenie predmetov ohrozujúcich bezpečnosť, zdravie a mravnosť žiaka a jeho
spolužiakov,
- iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa,
3. Pokarhanie triednym učiteľom:
- vulgárne vyjadrovanie,
- fyzické napadnutie spolužiaka,
- krádeže drobných vecí,
- 1- 4 neospravedlnené hodiny,
- nevhodné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy,
- vyhadzovanie odpadkov cez okná školy,
- naháňanie sa po triede a chodbe školy,
- porušenie zákazu manipulovať s učebnými pomôckami, strojmi a prístrojmi v špeciálnych
učebniach,
- iné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa,
4. Pokarhanie riaditeľom školy:
- 5 – 8 neospravedlnených hodín,
- podvádzanie a falšovanie dokumentácie, prepísanie známky v žiackej knižke
- porušenie zákazu fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie
v školských priestoroch a na školských akciách a v blízkom okolí školy,
- opakované vulgárne a neslušné správanie,
- úmyselné poškodenie majetku školy,
- úmyselné ohrozenie zdravia spolužiaka,
- šikanovanie,
- krádež vecí žiakov,
- priestupky šetrené políciou
- ignorovanie výziev učiteľa k práci, znemožňovanie práce učiteľom a spolužiakom,
- použitie mobilného telefónu na vyučovaní,
- iné priestupky podľa posúdenia riaditeľa školy a pedagogickej rady
5. Znížená známka zo správania:
podľa závažnosti previnení sa uloží 2.,3.alebo 4. stupeň na základe posúdenia pedagogickej rady
za:
- opakované priestupky uvedené v bode 4,
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viac ako 8 neospravedlnených hodín,
opakované opustenie školského areálu a školskej akcie bez povolenia,
falšovanie lekárskych ospravedlnení a ospravedlnení od zákonných zástupcov,
zistené užívanie alebo prechovávanie drog /vrátane alkoholu/,
vandalizmus,
prejavy rasovej neznášanlivosti,
znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
iné, zvlášť závažné priestupky.

Ak žiak bude mať viac druhov opakovaných priestupkov v danom bode, môže mu byť udelené
disciplinárne opatrenie vyššieho stupňa na základe posúdenia pedagogickej rady.
Pred udelením výchovného opatrenia bude zákonný zástupca o ňom informovaný
preukázateľným spôsobom.
Zníženej známke zo správania predchádza pohovor rodiča pred výchovnou komisiou školy
/ riaditeľ, člen vedenia školy, výchovný poradca, triedny učiteľ, prípadne ostatní vyučujúci/.
Výchovné opatrenia sú udeľované na základe posúdenia správania žiaka v danom hodnotiacom
období.

Článok 3
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 na pedagogickej rade 03.09.2018 a ruší sa platnosť školského
poriadku zo 04.09. 2017.

Schválila: 3.9.2018

RNDr. Ľubomíra Holíková
riaditeľka školy
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