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ŠKOLSKÝ PORIADOK 



Súčasť tejto kapitoly má jednoznačné úlohy a ciele obsahujúce výchovné opatrenia 

pre motiváciu žiaka k uvedomelej disciplíne, skvalitnenie prípravy na vyučovanie, pre 
zlepšenie školskej dochádzky a pre výchovu k uvedomelému plneniu si školských povinností.  

Žiak sa správa v škole slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá 
na pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa 

svedomito pripravuje na vyučovanie, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval 
zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.  

Pretože stále pretrvávajú nedostatky v disciplíne žiakov, v porušovaní školského 
poriadku a v školskej dochádzke, vedenie školy v spolupráci s ostatnými pedagogickými 
pracovníkmi vydáva túto prílohu vnútorného poriadku školy.  

Vychádzajúc z metodických pokynov MŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ 
budeme aj v nasledujúcom období pri zistení porušenia školského poriadku uplatňovať na 
posilnenie disciplíny žiakov tieto opatrenia: 

 

A. PRÁVA ŽIAKOV 

 

Každý žiak má právo na: 

1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

2. bezplatné vzdelanie v základnej škole,  
3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom Zákonom č. 

245/2008 Z. z. (ďalej zákon),  
4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v 

rozsahu ustanovenom zákonom,  
5. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

6. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,  
9. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade zo zásadami psychohygieny,  
10. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu,  
11. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,  
12. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

13. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v § 24 zákona,  
14. 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,  

15. žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a 
vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky,  

16. žiak má právo byť vypočutý, žiak má právo vyjadriť slobodne svoj názor vo všetkých 
veciach, ktoré sa ho týkajú. Názoru žiaka musí byť venovaná náležitá pozornosť, 
zodpovedajúca jeho veku a jeho rozumovej vyspelosti. 

 

Žiak má tiež právo na: 

1. ospravedlnenie z vyučovacieho dňa pri reprezentácii mesta, školy,  
2. vo vážnych zdravotných prípadoch, ktoré sa stanú v škole, zabezpečí škola odvoz žiaka na 

vyšetrenie, alebo požiada zákonného zástupcu o prevzatie žiaka z vyučovania,  
3. kvalitnú výučbu v každom povinnom, voliteľnom alebo nepovinnom predmete a na 

zrozumiteľný výklad učiva, 
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4. rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie, tým však nemôže byť 
obmedzované toto právo a ohrozované zdravie ostatných účastníkov výchovno-
vzdelávacieho procesu a ich právo na vzdelanie,  

5. slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,  
6. komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie, 

7. ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov,  
8. omyl, 

9. čo najobjektívnejšie hodnotenie a zdôvodnenie klasifikácie,  
10. v odôvodnených prípadoch žiadať o komisionálne skúšanie prostredníctvom zákonného 

zástupcu,  
11. prestávku, ako jej využitie stanovuje vnútorný poriadok školy,  
12. podávanie návrhov, ktoré sa týkajú života školy, najmä v oblasti kultúrnych, 

spoločenských, telovýchovných podujatí a projektov, do ktorých budú zapojení žiaci 
školy,  

13. využívanie pomôcok, ktoré sú určené na vyučovanie, 

14. na ochranu pred zneužívaním návykových látok,  
15. získanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch zneužívania 

návykových látok,  
16. na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zneužitia návykových látok. 

 

B. POVINNOSTI ŽIAKOV 

 

Každý žiak je povinný:  
1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania,  
2. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského 

zariadenia,  
3. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola 

alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie.  
4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli 

bezplatne zapožičané,  
5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak zákon 

neustanovuje inak,  
6. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

 

B.1 DOCHÁDZKA ŽIAKA DO ŠKOLY 

 

1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa 
zúčastňuje činností organizovaných školou v čase riadneho vyučovania.  

2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí (ŠKD), na nepovinné predmety a 
záujmové krúžky, ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD, do 
záujmových krúžkov a účasť na nepovinných predmetoch záväzná a povinná.  

3. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností.  
4. Do školy nenosí predmety, nepotrebné na vyučovanie. Klenoty, väčšie sumy peňazí a 

ďalšie cenné veci nosí do školy na vlastnú zodpovednosť.  
5. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy, 

alebo iné veci, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie.  
6. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické 

potreby. 
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7. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou 
z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden deň od triedneho 
učiteľa, na viac ako jeden deň od riaditeľa školy.  

8. Žiak môže vymeškať z vážnych rodinných dôvodov počas polroku maximálne 2 dni.  
9. Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od triedneho 

učiteľa, riaditeľovi školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo navrhnúť 
žiaka na iné ocenenie riaditeľ školy a Združenia rodičov.  

10. Počet 15 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v 
jednom mesiaci sa považuje za zanedbanie plnenia povinnej dochádzky pre účely 
zastavenia vyplácania prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi.  

11. Počet 60 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v 

jednom školskom roku sa považuje za zanedbanie plnenia školskej dochádzky pre účely 
podnetu na začatie priestupkového konania podľa Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (Usmernenie MŠ SR č. 1100/1991-2 zo dňa  
2.1.1992). 

 

 B.2 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA ŽIAKOV, OCHRANY PRED SOCIÁLNO-

PATOLOGICKÝMI JAVMI A PRED PREJAVMI 

DISKRIMINÁCIE, NEPRIATEĽSTVA ALEBO NÁSILIA 

 

1. Žiaci a zamestnanci školy dôsledne uplatňujú zákaz všetkých foriem diskriminácie 

a segregácie v škole, na školských a mimoškolských aktivitách. 

2. Škola vytvára optimálne podmienky na ochranu žiakov pred nežiaducimi sociálno – 

patologickými javmi. 

3. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou 

chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

4. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne    

oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného 

ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení 

s pokynmi na predchádzanie úrazom. 

5. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca 

(vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa, vychovávateľku ...). 

6. Pedagogický zamestnanec, ktorý poskytol prvú pred lekársku pomoc žiakov je povinný: 

 o úraze alebo onemocnení informovať rodičov žiaka a triedneho učiteľa 

 každý školský úraz evidovať v knihe školských úrazov 

 ak úraz žiaka si vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí pre žiaka 

pedagogický sprievod, do príchodu rodiča (zákonného zástupcu), ktorý podá ošetrujúcemu 

lekárovi prvotné informácie o vzniku a príčinách úrazu.  

7. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti  

a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov. 

8. V prípade úmyselného poškodenia interiéru školy a jej vybavenia, žiak na vlastné náklady 

zabezpečí odstránenie poškodenia odborníkom alebo škodu nahradí finančnou úhradou. 
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B.3 POVINNOSTI ŽIAKA PO PRÍCHODE DO ŠKOLY 

 

1. Žiak prichádza do školy v čase od 7.25 hod. Po príchode do školy sa prezuje do 
hygienicky vhodných prezuviek; uloží si v šatni veci a najneskôr do 7.35 hod. zaujme 
svoje miesto v triede alebo v učebni.  

2. Na popoludňajšie vyučovanie prichádza žiak 5 minút pred jeho začiatkom. Žiaci čakajú na 
vyučujúceho na mieste, určenom vyučujúcim.  

3. Na činnosti organizované školou sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom 
vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.  

4. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovená doba, sa nesmú zdržovať v budove školy. 

(Výnimkou je len mimoriadne nepriaznivé počasie).  
5. Neskorý príchod na vyučovanie si musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u 

triedneho učiteľa.  
6. Čas od príchodu do školy až do začiatku vyučovania žiaci využívajú na opakovanie učiva  

a prípravu na vyučovanie. Tento čas sa nevyužíva na vypracovávanie písomných a 
grafických úloh.  

7. Šatne zamykajú službukonajúci nepedagogickí pracovníci o 7.45 hod. 

 

 

 

B.4 SPRÁVANIE ŽIAKA NA VYUČOVACÍCH HODINÁCH 

 

1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými potrebami a 
pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každej vyučovacej hodine musí mať 
žiak žiacku knižku.  

2. V prípade, ak si žiak opakovane, bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na 
vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá 
znížená známka zo správania.  

3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a 
po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho 
zdraví povstaním.  

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, 
svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.  

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

6. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa. 

7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. 

8. Pri vstupe dospelej osoby a taktiež pri jej odchode z triedy žiak zdraví povstaním v lavici.  
9. Na hodiny telesnej výchovy sa žiak prezlieka do čistého cvičebného úboru podľa pokynov 

učiteľa telesnej výchovy.  
10. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie 

ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí 
vyučujúcemu telesnej výchovy predložiť potvrdenie od lekára zapísané v žiackej knižke.  

11. Manipulovať s oknami, roletami, závesmi, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi 
prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.  

12. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v 
odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho 
povereného zástupcu.  

13. Počas vyučovania žiak nesmie používať zariadenia znižujúce jeho pozornosť (MP3 
prehrávače....) 

 

 

4 



 

B.5 SPRÁVANIE SA ŽIAKOV POČAS PRESTÁVOK 

 

1. Veľká prestávka po druhej vyučovacej hodine je 15 minútová, ostatné prestávky sú 10 
minútové.  

2. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä 
na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej 
hygieny. Žiak desiatuje cez prestávku po druhej vyučovacej hodine.  

3. Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky.  
4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, presúvajú sa do nich až po prestávke, 

pod vedením vyučujúceho.  
5. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať papier a iné odpadky von oknom. 

Bez povolenia neopúšťajú budovu školy.  
6. Cez veľkú prestávku sa žiaci na pokyn učiteľov nepresúvajú do vyhradených priestorov, 

trávia čas v triedach alebo na chodbách. Túto prestávku žiak využíva na pohyb, riadi sa 
pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia 

spolužiakov.  
7. Žiak má vždy vystupovať voči dospelým slušne, ako aj voči spolužiakom. 

8. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. 

 

B.6 ODCHODY ŽIAKOV ZO ŠKOLY 

 

1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.  
2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane 

podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa oblečie, prezuje a opúšťa školskú 
budovu.  

3. Po skončení vyučovania žiaci opustia budovu školy. Zdržiavať sa bez dozoru v budove 
školy nie je dovolené.  

4. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v šatni a disciplinovane čaká na vydanie 
stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Do školskej jedálne vstupujú 

len žiaci, ktorí sa v nej stravujú. Po naobedovaní sa žiak oblečie, prezuje a odchádza 
domov.  

5. V učebniach a šatniach po ukončení vyučovania nesmie žiak ponechať prezuvky, 
pomôcky, ani žiadne iné svoje osobné veci.  

6. Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné požiadanie rodiča, v ostatných 
prípadoch vychovávateľka odovzdá žiaka rodičovi osobne. 

 

7. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí 
byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov. 

 

B.7 INÉ POVINNOSTI ŽIAKA 

 

1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.  
2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie 

opatrenia. Po preverení straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa.  
3. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, 

používať alkoholické nápoje, a iné zdraviu škodlivé látky. 
4. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou 

správať sa spôsobom, ktorý bude robiť česť našej škole. 
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B.8 STRAVOVANIE V ŠJ 

 

1. Do jedálne prichádzajú len tí žiaci, ktorí si zakúpili stravné lístky.  
2. Pred vstupom do jedálne si žiaci uložia tašky do šatní. Pred príchodom k výdaju stravy si 

umyjú ruky.  
3. V ŠJ sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy. V jedálni a pri stole sa správajú 

disciplinovane. Riadia sa pokynmi dozor konajúcich učiteliek a vychovávateliek.  
4. Žiaci stolujú podľa zásad spoločenského správania, používajú potrebný príbor, počas 

stolovania neplytvajú potravinami. Dbajú, aby na stole bol vždy poriadok. Po skončení 

obeda taniere a príbor odnesú na okienko použitého riadu.  
5. Zo školy žiaci odchádzajú bezprostredne po skončení obeda. 

 

C. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 
 

Zákonný zástupca má právo:  
1. vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a 

vzdelávanie podľa 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,  
2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení 

poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným 
poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,  

3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a 
školským poriadkom,  

4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,  
7. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,  
8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy. 

 

Zákonný zástupca je povinný:  
1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností,  
2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom
3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby,  
4. venovať zvýšenú každodennú starostlivosť svojmu dieťaťu so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami,  
5. 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,  

6. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,  
7. 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 zákona; 

dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so 
školským poriadkom. 
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8. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení 

je zákonný zástupca povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného 

odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti 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 žiaka na 

súťažiach.  
9. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a 

osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe 

žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť 

žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží 

žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. 

 

D. PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S 

PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI 

ZAMESTNANCAMI ŠKOLY 

 
1. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia.  
2. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 

ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi 

školy a dobrými mravmi.  
3. Práva ustanovené zákonom sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom.  
4. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. 

Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka. Žiak nesmie byť 

v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, pre podá na iného žiaka, 
pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh 

na začatie trestného stíhania.  
5. Žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v 

dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej 
ochrany na súde podľa osobitného predpisu.  

6. Škola alebo školské zariadenie, podľa zákona nesmie žiaka postihovať alebo 
znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa zákona.  

7. Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť 
sociálno-patologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie 
drog, poškodzovanie školského majetku a pod. 

8. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálno-patologické javy upozorní 
prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej 
povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.  

9. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo. 

10. Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy. 

11. Zamestnanci školy majú rešpektovať dôstojnosť žiaka. 

12. Výkonom  práv  začleneného  žiaka  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  
nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a 
vzdelávania (§ 29, ods. 11 zákona č. 245/2008). 
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E. TVORBA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
1. Na tvorbe a ochrane životného prostredia v škole i v jej areáli sa podieľajú všetci žiaci, 

učitelia a správni zamestnanci.  
2. Žiaci v rámci pracovného vyučovania ošetrujú školskú zeleň, starajú sa o okrasné kríky a 

úpravu kvetinových záhonov.  
3. Všetky činnosti vykonávajú pod vedením pedagógov.  
4. Žiaci v ŠKD, podľa plánu svojej činnosti, pravidelne udržiavajú v poriadku vonkajší areál 

školy.  
5. Každý žiak musí mať hygienické vrecúško s mydlom, uterákom a toaletným papierom.  
6. Žiak je povinný nosiť do školy čisté šatstvo, svoje telo udržiavať v čistote, ošetrovať 

chrup a mať čisté vlasy. Žiaci nesmú fajčiť, piť liehové nápoje a používať látky zdraviu 
škodlivé ani v škole, ani mimo nej. Nesmú navštevovať pohostinstvá ani kaviarne. 

 

F. SPOLUPRÁCA ŠKOLY A RODINY 
 

1. Škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je 
žiacka knižka. Do nej sa vpisujú iba dôležité oznamy.  

2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné 
hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v žiackej knižke musí byť premyslená a taktná.  

3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší 
spôsob styku s rodičmi – napr. osobný rozhovor, pozvanie rodičov do školy.  

4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch pracovných dní odo 
dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľ školy o komisionálne preskúšanie. 

 

G.   VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 

1. Pochvaly a iné ocenenia 

 

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za 
dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. 

 

Škola udeľuje: 

 

1.1 Pochvalu od vyučujúceho do poznámok v Klasifikačnom zázname. 

1.2 Pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka. 

1.3 Pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy. 

1.4 Pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy. 

1.5 Diplom, 

 

- po schválení združením rodičov – knižnú odmenu. 

 

Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie vedúcej odboru školstva, 
mládeže a telesnej kultúry Okresného úradu, primátorovi mesta a pod. 
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2. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú 
zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie 
previnenia a poklesku. Podľa závažnosti sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

 

3. Napomenutie triednym učiteľom 
 

3.1 za neskorý príchod na vyučovanie vinou žiaka, 

3.2 za nesplnenie si úloh určených triednym učiteľom, 

3.3 ak žiak vymešká 1 neospravedlnenú hodinu, 

3.4 za nesplnenie si povinností žiaka (nosenie pomôcok, príprava na vyučovanie a pod.),  
3.5 za menej závažné porušenie školského poriadku (používanie neslušných výrazov, 

arogancia, drzosť, netolerantnosť, bitka, ...). 

 

Toto predchádza pokarhaniu triednym učiteľom a udeľuje sa pred kolektívom v 

triede ústne. 

 

4. Pokarhanie triednym učiteľom 
 

4.1 za opakovaný neskorý príchod na vyučovanie vinou žiaka, 

4.2 za opakované nesplnenie si úloh určených triednym učiteľom, 

4.3 ak žiak vymešká 1 neospravedlnený deň, 

4.4 za porušenie školského poriadku, 

4.5 za neúctivé správanie sa voči spolužiakom (neslušné výrazy, bitky, krádež), 

4.6 za neúctivé správanie sa voči učiteľom, 

4.7 za útek z vyučovacej hodiny, 

4.8 za zápis do klasifikačného záznamu iným vyučujúcim (3x). 

 

Toto je prerokované s riaditeľom školy, udeľuje sa pred kolektívom triedy a je 

zapísané do klasifikačného záznamu. 

 

5. Pokarhanie riaditeľom školy 
 

5.1 za 2 neospravedlnené vyučovacie dni, 

5.2 za opakované porušenie školského poriadku, 

5.3 za opakované neúctivé správanie sa voči spolužiakom,  
5.4 za opakované neúctivé správanie sa voči učiteľom (odvrávanie, podvody v žiackej knižke, 

prepisovanie a dopisovanie známok),  
5.5 za krádež, fajčenie, požitie alkoholu a omamných látok, 

5.6 za 5 a viac zápisov v klasifikačnom zázname, 

5.7 za opakovaný útek z vyučovacích hodín, 

5.8 za poškodenie školského majetku. 
 

Je uložené pred kolektívom žiakov školy (v školskom rozhlase) a sú o ňom 

informovaní zástupcovia (vykoná triedny učiteľ), je zapísané v triednom výkaze. 
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6. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 – uspokojivé 
 

6.1 za 13 – 30 neospravedlnených hodín, 

6.2 za minimálne druhé pokarhanie riaditeľom školy, 

6.3 za hrubé porušenie školského poriadk,  
6.4 za hrubé správanie sa voči spolužiakom a učiteľom (opakované ublíženie na zdraví, 

opakované podvody so známkami, opakované používanie neslušných výrazov),  
6.5 za sústavné nedodržiavanie povinností žiaka (nad 6 zápisov do KZ, poškodenie dobrého 

mena školy, ...),  
6.6 za zatajovanie vážnych priestupkov a navádzanie na ne iných. 

 

7. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 – menej uspokojivé 
 

7.1 za 31 – 50 neospravedlnených hodín, 

7.2 za tretie pokarhanie riaditeľom školy, 

7.3 za opakované používanie alkoholu, drog, omamných látok a fajčenie, 

7.4 za mravné poklesky a narúšanie kolektívu žiakov školy, 

7.5 za poškodenie školského majetku väčšieho rozsahu, 

7.6 za trestné činy. 

 

8. Za závažné porušenie disciplíny sa považuje najmä: 
 

8.1 neospravedlnená prítomnosť na školskom vyučovaní počas celého dňa,  
8.2 spáchanie priestupku alebo činu inak trestného v priestoroch školy, ktoré boli prešetrené 

s meritórnym rozhodnutím policajného orgánu,  
8.3 fajčenie, požitie alkoholického nápoja, omamnej látky alebo psychotropnej látky v čase 

školského vyučovania alebo pred príchodom do školy pod ich vplyvom,  
8.4 odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia, či žiak nepoužil alkoholický nápoj, 

omamnú alebo psychotropnú látku,  
8.5 šikanovanie, obmedzovanie konania alebo práv ostatných účastníkov v vzdelávacom 

procese. 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Ivan Bandurčin 

riaditeľ školy 
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