
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ZŠ M.Olšovského Malacky 

2018 / 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

ZŠ M.Olšovského Malacky | 2018 / 2019 

I. PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŽIAKA 
1. Žiak má právo na: 
 individuálny a rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, vnútorný potenciál, 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, nadanie a zdravotný stav, 
 výchovu a vzdelávanie zamerané na celostný rozvoj jeho osobnosti (telesný, duševný a duchovný), na rozvoj jeho 

talentu, intelektových schopností, emocionálneho prežívania a psychomotorických zručností, 
 úctu a rešpekt k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 
 úctu ku svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti akejkoľvek forme deštruktívneho násilia,  
 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,  
 dôstojnú otvorenú komunikáciu so spolužiakmi, učiteľmi, vedením a ostatnými zamestnancami školy,  
 vyjadrenie svojho vlastného názoru, ak je vyslovený slušným spôsobom a vo vhodnej chvíli, 
 primerané informácie o systéme hodnotenia a o kritériách hodnotenia vo všetkých predmetoch, 
 zdôvodnenie hodnotenia a analýzu chýb pri ústnom skúšaní, v písomných a grafických prácach, 
 klasifikáciu podľa výsledkov komisionálnej skúšky za podmienok, ktoré určuje školský zákon č.245/2008 (§57), 
 informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a pokroku v jednotlivých predmetoch, 
 rozvíjanie svojho individuálneho učebného štýlu, typu vnímania a pamäte, 
 poradenstvo a osvetu v oblasti vzdelávania a výchovy ako aj pri výbere ďalšieho štúdia, 
 využívanie pomoci/konzultácie (odbornej, ľudskej) učiteľa, šk. psychológa, špeciálneho pedagóga, výchovného a 

kariérového poradcu, riaditeľa školy a zástupkyne RŠ  podľa svojich potrieb a so zárukou diskrétnosti, 
 rovnomerné rozvrhnutie jednotlivých druhov písomných skúšok/prác v určitých obdobiach - za obvyklých 

podmienok môže žiak písať len dve plánované písomné práce denne (v trvaní 25 a viac minút), 
 podnetný učebný proces s využitím moderných metód a foriem výučby na zefektívnenie jeho procesu učenia sa, 
 využívanie školského zariadenia, pomôcok a priestorov školy (v súlade s prevádzkovými podmienkami) 

a zúčastňovania sa všetkých akcií organizovaných školou, 
 neúčasť na organizovanej šk. akcie (z akýchkoľvek dôvodov), ak je o tom škola včasne rodičom informovaná, 
 na zmysluplné využívanie voľného času organizovaného v ŠKD formou pestrých aktivít v duchu kresťanskej 

výchovy, ako i na rozvíjanie svojich špecifických záujmov a zručností v záujmových krúžkoch podľa jeho výberu.    
 

2. Žiak je povinný: 
 osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou,  
 zodpovedne sa pripravovať na vyučovacie hodiny podľa svojich schopností a aktívne a tvorivo spolupracovať               

na hodinách s vyučujúcim a spolužiakmi akceptujúc rady a pokyny vyučujúceho,  
 osvojiť si zásady kresťanskej morálky, etiky a humanizmu a uplatňovať ich v prístupe k sebe samému a druhým 

ľuďom v škole aj mimo nej, 
 správať sa s úctou a zdvorilo k všetkým učiteľom spojenej školy, vychovávateľom, duchovným a ostatným 

zamestnancom školy a rešpektovať ich pripomienky a príkazy, 
 byť disciplinovaný počas vyučovacieho procesu a nenarušovať ho svojím nevhodným správaním, rozptyľovaním 

spolužiakov či neskorými príchodmi, 
 pozdraviť vyučujúceho (a inú dospelú osobu) pri príchode do triedy postavením sa; pri ostatnom stretnutí 

s dospelou osobou (zamestnancom školy, návštevou) slušne pozdraviť, 
 dodržiavať základné pravidlá osobnej hygieny. Po príchode do školy si každý žiak odloží vrchné oblečenie v šatni 

a prezuje sa do hygienicky a zdravotne vhodnej obuvi, ktorá neznečisťuje podlahu (prezuvkami nemôže byť 
športová obuv používaná na telesnú výchovu), 

 prichádzať do školy, na vyučovacie hodiny a všetky školské akcie včas, dodržiavať rozvrh hodín, rozsah prestávok 
a pred každou vyučovacou hodinou si pripraviť potrebné učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín;  

 pri príchode a odchode zo školy zaevidovať svoju dochádzku elektronicky pomocou dochádzkového systému, 
 sedieť počas vyučovania na mieste určenom triednym učiteľom (podľa zasadacieho poriadku) alebo vyučujúcim, 
 prihlásiť sa zdvihnutím ruky, ak chce odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, 
 ospravedlniť sa vyučujúcemu za každú svoju neprítomnosť/neskorý príchod na vyučovanie, i za prípadnú 

nepripravenosť na hodinu na začiatku hodiny (ospravedlnenie v priebehu hodiny nemusí byť akceptované), 
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 v čase svojej neprítomnosti sledovať priebeh práce v rozsahu predmetov a informovať sa o zadaných úlohách               
u spolužiakov a jednotlivých vyučujúcich, 

 riadiť sa pokynmi vyučujúceho o presune do odborných učební a telocvične, ako aj dodržiavať iné osobitné 
nariadenia a organizačné usmernenia týkajúce sa priebehu vyučovacieho procesu v daných učebniach, 

 zúčastňovať sa na všetkých povinných a voliteľných predmetoch, ako aj záujmovej činnosti, ktorú si zvolil, 
 zúčastňovať sa v plnom časovom rozsahu školského programu i v prípade, ak presahuje predpísaný denný rozvrh, 
 prestávky využívať na oddych, osobnú hygienu, občerstvenie a prípravu na ďalšie vyučovanie (prestávka sa začína 

na pokyn vyučujúceho, nie zazvonením),  
 chodiť do školy čisto upravený a vhodne oblečený – t.j. bez nápadných, extrémnych a rušivo pôsobiacich súčastí 

odevu, ktoré sú v priamom rozpore s kresťanskými princípmi a hodnotami (bližšie určených v zákazoch),  
 šetrne zaobchádzať so školským majetkom, učebnicami a učebnými pomôckami, neznečisťovať školské 

prostredie, nepoškodzovať a nepremiestňovať školský majetok; jeho poškodenie hneď nahlásiť a nahradiť, 
 na školských podujatiach svojím správaním a konaním chrániť svoje zdravie a zdravie iných, neohrozovať 

bezpečnosť seba a iných, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľa na 
predchádzanie úrazom; v prípade akéhokoľvek úrazu či nevoľnosti o nich bezodkladne informovať učiteľa, 

 v odborných učebniach a v telocvični dodržiavať prevádzkový poriadok týchto miestností, základy bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, protipožiarne a iné predpisy, 

 dbať o čistotu a poriadok v triede, odborných učebniach, sociálnych zariadeniach, priestoroch školy a jej okolí; 
aktívne napomáhať pri ich udržiavaní a úprave, 

 okamžite upozorniť učiteľa na všetky prejavy šikanovania, ubližovania či násilia, ktoré spozoruje u iných žiakov,  
 po skončení vyučovania v triede i v odbornej učebni zanechať svoje miesto v čistote a vyložiť stoličku,   
 správať sa slušne aj na verejnosti v čase mimo vyučovania, aby svojím konaním neporušoval kresťanské princípy 

správania a nepoškodzoval dobré meno školy (platí aj počas voľných hodín, dní a prázdnin, vrátane akejkoľvek 
prezentácie či komunikácie cez internetové zdroje ako sociálne siete, blogy atď.), 

    ihneď hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov príp. zdravotného stavu triednemu učiteľovi. 

Špecifické povinnosti týždenníka (týždenníkov určuje triedny učiteľ): 
 pripraviť triedu na vyučovanie (vyvetrať, zotrieť tabuľu, zabezpečiť kriedu a iné pomôcky na vyučovanie), 
 na začiatku vyučovacej hodiny informovať vyučujúceho o chýbajúcich žiakoch, 
 oznámiť neprítomnosť vyučujúceho na vyučovaní po uplynutí 10 minút od začiatku hodiny v zborovni/vedeniu, 
 zotierať tabuľu počas vyučovacej hodiny podľa pokynov vyučujúcich, 
 zabezpečiť čistotu a poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny, po poslednej vyučovacej hodine spolu                   

s vyučujúcim zaistiť, aby učebňa zostala v poriadku (zatvorené okná, vypnuté svetlá atď.) a zamknutá. 
 

3. Žiak má zakázané: 
 odísť z triedy počas vyučovania, ako aj svojvoľne opustiť areál školy počas prestávok a v priebehu akejkoľvek 

školskej činnosti bez súhlasu učiteľa, 
 vykonávať zdraviu škodlivé činnosti: fajčiť; užívať, prechovávať a ponúkať alkoholické nápoje, drogy a iné zdravie 

poškodzujúce návykové a omamné látky (i energetické nápoje) v škole, v celom areáli, okolí školy a na všetkých 
akciách organizovaných školou; zakázaná je aj propagácia týchto látok na oblečení či inými predmetmi, 

 nakupovať v automate v inom čase ako ráno pred začiatkom vyuč. alebo po skončení vyuč. (káva je zakázaná), 
 nosiť do školy predmety a látky ohrozujúce bezpečnosť a zdravie (zbrane, nože, zapaľovače, zápalné látky atď.),  
 nosiť predmety a oblečenie so symbolmi siekt, extrémizmu a okultizmu alebo nápismi propagujúcimi kultúru 

smrti, násilie a nenávisť, či odev s vulgárnymi a znevažujúcimi nápismi v akomkoľvek jazyku; nosiť minisukne 
a neslušné, vyzývavé odevy: priesvitné blúzky, hlboké výstrihy, odhalená brušná časť tela; zakázaný je aj výrazný 
make-up, líčenie, extravagantné účesy, nalakované nechty krikľavými a tmavými farbami, piercing a tetovanie, 

 nosiť a propagovať v škole časopisy a iný textový a obrazový materiál, ktorý sa svojím obsahom a formou 
nezhoduje s kresťanskými hodnotami a morálkou; hrať hazardné hry o peniaze, 

 nosiť do školy (vrátane školských akcií) mobilný telefón (alebo inú elektroniku) s operačným systémom alebo 
s pripojením na internet. Žiak môže v škole alebo na školskej akcii použiť výhradne bežný tlačítkový mobilný 
telefón na hlasovú a textovú komunikáciu s rodičom a môže ho použiť len v odôvodnených prípadoch a so 
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súhlasom učiteľa (inak ho má vypnutý). V prípade porušenia tohto predpisu učiteľ žiakovi mobil odoberie 
a odovzdá ho zákonnému zástupcovi žiaka, opakované porušenie tohto predpisu vedie k výchovnému opatreniu 
(1NTU-2PTU-3PRŠ-4 a viac znížená známka zo správania), 

 používať počas vyučovania a školských akcií vlastnú elektroniku na počúvanie a sledovanie zvukového alebo 
obrazového záznamu, ako aj používať takéto zariadenie za účelom nahrávania obrazu a zvuku (v prípade porušenia 
predpisu sa postupuje rovnako ako pri mobilných telefónoch), 

 používať vulgarizmy v škole i mimo nej; šikanovať, slovne urážať, ponižovať, nadávať, zosmiešňovať, vyhrážať sa 
a zastrašovať spolužiakov a konať na nich akékoľvek fyzické či psychické násilie,   

 mimo vyučovania sa zúčastňovať na akciách, ktoré poškodzujú duševné a telesné zdravie a ponúkajú aktivity, 
ktoré sú v rozpore s kresťanskými princípmi správania,    

 používať a skladovať v inter. priestoroch školy skateboard, kolieskové korčule, kolobežku a obuv s kolieskami, 
 ničiť, znečisťovať a poškodzovať akýkoľvek majetok školy (školské zariadenie, pomôcky);  

 Za vzniknutú škodu v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil. Vzniknutú   
    škodu treba bezodkladne nahradiť (materiálne / finančne).  V prípade, že sa  vinník nenájde, bude škoda 
    uhradená z prostriedkov fondu príslušnej triedy príp. tried (napr. pri poškodení zariadenia na WC).    

 svojvoľne a bez prítomnosti učiteľa manipulovať s dokumentáciou uloženou na učiteľskej katedre, s rozvodnými 
uzávermi, počítačovým a iným elektronickým zariadením, vrátane kabeláže a sieťovými prvkami, 

 zasahovať do školskej počítačovej siete a pripájať do nej osobné el. zariadenia (mimo určených priestorov), 
 svojvoľne počas hodiny jesť, žuť žuvačku (i v kostole) a zaoberať sa s aktivitami nesúvisiacimi s hodinou, 
 behať po chodbách, otvárať dokorán okná počas prestávok, vyhadzovať z okien papiere a iné odpadky, kričať 

a hlučne sa správať; hrať sa v triedach a na chodbách s loptou a iným nevhodným športovým náradím, 
 používať ťaháky a dohovárať sa so spolužiakmi počas ústneho i písomného skúšania; odpisovať od spolužiakov pri 

hodnotených prácach; použiť resp. opísať materiál z publikovaných či nepublikovaných zdrojov (kniha, časopis, 
internet, atď.) bez citovania ich autora a vydávať ich za vlastné (plagiátorstvo). 
Pri porušení týchto zásad môže byť dotknutá práca žiaka klasifikovaná známkou – nedostatočný (0 %). 

  Vedenie školy neodporúča, aby žiaci nosili do školy väčšiu sumu peňazí, drahé klenoty a cenné predmety. 
            Škola nezodpovedá za ich prípadnú stratu či odcudzenie a za spôsobené škody. 

  

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 
1. Zákonný zástupca žiaka má právo: 

 žiadať, aby sa v rámci 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 VV cieľmi, 

 očakávať, že v rámci výchovy v škole a školskom zariadení bude jeho dieťa vedené k osvojeniu kresťanských 
hodnôt a morálnych princípov osobným príkladom učiteľa, jeho výchovným prístupom v duchu otvorenosti, 
porozumenia a lásky a budovaním vzájomných priateľských vzťahov v spoločenstve triedy a celej školy, 

 oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom, výchovným programom školského zariadenia (ŠKD) a 
školským poriadkom (a prostredníctvom orgánov školskej samosprávy sa k nim vyjadrovať), 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
 nahliadnuť po dohovore s vyučujúcim do písomných/grafických prác svojho dieťaťa, 
 byť včas upovedomený o výraznom zhoršení prospechu alebo správania svojho dieťaťa; ako aj o výchovných 

opatreniach na posilnenie disciplíny uložené triednym učiteľom alebo riaditeľom školy, 
 vyjadriť sa formou informovaného súhlasu k účasti svojho dieťaťa na organizovanej školskej akcii (v prípade 

neúčasti dieťaťa na hromadných aktivitách školy/triedy bude dieťaťu zabezpečený náhradný program),  
 byť oboznámený o organizačnom zabezpečení a priebehu šk.akcií (škola zabezpečí oboznámenie cez ŽK alebo IŽK 

alebo zošit oznamov a e-mail, a to pri jednodňových akciách najneskôr 1 deň vopred, pri 2-4 dňových najneskôr 2 
dni vopred a pri viacdňových šp. výcvikoch, školách v prírode, táboroch najneskôr 1 týždeň vopred), 

 byť spravidla vopred oboznámený o akejkoľvek zmene bežného školského režimu žiaka daného rozvrhom hodín 
(oboznámenie sa zabezpečí spravidla najneskôr 1 deň vopred a spôsobom uvedeným v predchádz. odseku), 

 na poskytnutie poradenských a osvetových služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
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 požiadať RŠ o vykonanie komisionálnej skúšky, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého alebo 
druhého polroku (žiadosť treba podať do 3 pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia resp. výpisu), 

 zúčastňovať sa VVČ a komisionálneho skúšania svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný: 
 vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností, 
 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 
 starať sa o sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 
 priebežne sa oboznamovať s klasifikáciou svojho dieťaťa (potvrdenie o oboznámení sa realizuje podpisom v IŽK), 
 informovať školu o stave fyzického a duševného zdravia žiaka, jeho mentálnej úrovne vrátane výsledkov 

pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by 
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania v škole alebo na organizovaných školských akciách, 

 nahradiť škodu, ktorú spôsobil žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti, 
 dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne, včas a vhodne upravené (v súlade so šk. poriadkom), 
 poskytnúť škole údaje o identifikácii zákonných zástupcov žiaka: meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, 

adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu  
a kontakt na účely komunikácie (telefonický kontakt, email). 

 dôvody neprítomnosti svojho dieťaťa na vyučovaní doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom. 
 

III. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV 
 Žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym 

učiteľom. Ostatní vyučujúci jednotlivých predmetov oboznámia žiakov s bezpečnostnými predpismi na prvej 
vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých 
činnostiach sú žiaci oboznámení s osobitnými pokynmi na predchádzanie úrazom. 

 V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia/nevoľnosti žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa 
alebo najbližšiu dospelú osobu. 

 Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne daný vyučujúci (príp. zdravotník) žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na 
vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí žiakovi lekársku pomoc. O každom úraze alebo ochorení bezodkladne 
informuje rodičov žiaka. V prípade potreby ide žiak na ošetrenie so zamestnancom školy/rodičom.  

 Za bezpečnosť žiaka počas vyučovania zodpovedá vyučujúci. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri 
školskom stravovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii, výlete, v ŠKD a pri ostatnej VV činnosti, ako aj všetkých 
akciách organizovaných školou, zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia konajúci dozor a vedúci šk. akcií.                   

    V mimoriadnych prípadoch nedisciplinovanosti žiaka je možné uplatniť § 58 ods. 3 šk. zákona podľa ktorého: 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 ich účasť na procese, riaditeľ školy alebo v jeho neprítomnosti ZRŠ môže použiť ochranné opatrenie, 
ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za 
prítomnosti pedagogického zamestnanca. RŠ/ZRŠ bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý preberie 
za žiaka zodpovednosť. O dôvode a priebehu ochranného opatrenia sa vyhotoví písomný záznam.  

 Opatrenia proti šíreniu a užívaniu drog: Žiak sa nesmie pod vplyvom omamných látok zúčastňovať vyučovania; 
v prípade zistenia otravy drogou, či inou bližšie neurčenou látkou škola zabezpečí pre postihnutého prvú pomoc 
a neodkladnú zdravotnú starostlivosť; a o situácii okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. V prípade 
neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania pod vplyvom takejto látky bude škola vzniknutú 
situáciu riešiť za asistencie polície. V prípade oprávneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. drogy u žiaka, 
riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru 
a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú zodpovedajúcimi prostriedkami na zisťovanie 
alkoholu/omamnej látky. Ak sa požitie alkoholu alebo inej omamnej látky potvrdí, riaditeľ oznámi túto skutočnosť 
obci. Pri šírení legálnych (tabak, alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí bude škola postupovať udelením 
výchovných opatrení (na posilnenie disciplíny, znížená známka zo správania), pohovorom s rodičmi príp. 
spoluprácou s políciou. Za realizáciu preventívnych opatrení proti šíreniu drog a informovaní o možnostiach 
odbornej pomoci je zodpovedné vedenie školy a koordinátor prevencie (v spolupráci s CPPPaP).  
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 Ranný školský klub detí je otvorený od 6:00 hod. do 7:45 hod. 
Popoludňajšia činnosť v ŠKD končí o 17:30 hod. resp.podľa potreby. 

 Budova školy sa otvára o 7:30 hod., a zatvára sa o 7:55 hod. žiak musí 
byť v triede pripravený na vyučovanie najneskôr o 7:55 hod.  

 Od 8:00 hod. do 8:05 hod. prebieha spoločná ranná modlitba celého 
školského spoločenstva (moderovaná cez šk.rozhlas). 

 Po 2. vyuč. hodine nasleduje desiatová prestávka.  
 Po 3. vyuč. hodine je veľká prestávka (20 min), počas ktorej sú žiaci 

zväčša na školskom dvore. 
 Záujmová činnosť prebieha spravidla od 13:10 pre I.st./14:05 pre II.st.  

 
 

 

IV. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 
 Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý schvaľuje riaditeľ školy.  

 

Časy zvonenia: 

1. vyučovacia hodina         8,05 –   8,50   
2. vyučovacia hodina         9,00 –   9,45 .  
3. vyučovacia hodina         9,55 – 10,40  

4. vyučovacia hodina       11,00 – 11,45   

5. vyučovacia hodina       11,55 – 12,40  
6. vyučovacia hodina       12,50 – 13,35  
7. vyučovacia hodina       14,05 – 14,50 
8. vyučovacia hodina       14,55 – 15,40 

 

 

 Za organizáciu a priebeh vyučovacej hodiny je zodpovedný vyučujúci; za organizáciu prestávok sú zodpovední 
dozor konajúci učitelia (žiaci sa počas prestávok riadia ich pokynmi). Rozvrh dozorov sa nachádza v zborovni. 

 Celková klasifikácia predmetov na konci hodnotiaceho obdobia je uzavretá najneskôr 24 hodín pred rokovaním 
pedagogickej rady. Priebežná klasifikácia žiaka je zaznamenaná v IŽK, a to bezprostredne po jej udelení (na I.st. sa 
zaznamenáva aj do tlačenej žiackej knižky). Rodič môže požiadať o prehľad priebežnej klasifikácie svojho dieťaťa 
triedneho učiteľa, a to spravidla v čase rodič. stretnutí (na požiadanie vopred aj v písomnej forme). 

 V popoludňajšom čase mimo vyučovania sa môžu v priestoroch školy zdržiavať len žiaci, ktorí sa zúčastňujú 
záujmovej činnosti; dbajú pri tom na usmernenia, ktoré im poskytli vyučujúci jednotlivých záujmových krúžkov.   

 Za organizáciu výletov, exkurzií, vychádzok, športových výcvikov, výletov, škôl v prírode, táborov a iných školských 
akcií zodpovedajú vedúci týchto školských akcií. Žiak sa môže zúčastniť týchto akcií len po predložení 
informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka (organizáciu akcií bližšie určuje § 7 Vyhlášky č.320/2008).   

 Na obed do školskej jedálne odchádzajú žiaci v sprievode učiteľa alebo vychovávateľa ŠKD. V jedálni rešpektujú 
pokyny dozor konajúcich učiteľov, udržiavajú čistotu a dodržiavajú kultúru stravovania. Výdaj stravy prebieha 
podľa prevádzkového poriadku jedálne, s ktorým oboznámi stravníkov ich TU. Do jedálne nie je dovolené nosiť šk. 
tašky a bundy (žiaci si ich odkladajú v priestore pred jedálňou, na ktorý podľa rozpisu dohliadajú st. žiaci).  

 Uvoľňovanie žiaka z vyučovacieho procesu: 
 Pri každom povolenom odchode (t.j. odchode počas obedovej prestávky na základe informovaného súhlasu 

rodiča alebo na základe osobitnej žiadosti rodiča o uvoľnenie z vyučovania) a príchode počas vyučovania, ktorého 
rozsah je určený rozvrhom hodín, sa žiak zaeviduje pomocou dochádzkového systému (bez zaevidovania 
odchodu nemôže opustiť budovu školy).  

 V prípade vopred známeho dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo inej výchovno-vzdelávacej aktivite 
školy požiada o uvoľnenie žiaka rodič triedneho učiteľa (pri vymeškaní max. 3 dní) alebo na základe písomnej 
žiadosti riaditeľa školy (o uvoľnenie na 4 a viac dní). Žiadosť na uvoľnenie žiaka zo školy sa nachádza aj na 
webovej stránke školy. Písomná žiadosť o uvoľnenie z vyučovania nahrádza ospravedlnenku.  

 V prípade náhlej neprítomnosti žiaka na vyučovaní je rodič povinný oznámiť príčinu a vedomosť 
o neprítomnosti žiaka najneskôr do 12.00 nasledujúceho dňa triednemu učiteľovi (osobne, písomne, telefonicky 
034/7723803 alebo emailovou poštou). Neprítomnosť žiaka na vyučovaní rodič ospravedlní písomne alebo 
prostredníctvom IŽK do 3 pracovných dní od návratu žiaka do školy triednemu učiteľovi (neohlásením náhlej 
neprítomnosti žiaka v škole alebo nedoručením ospravedlnenky v určenom termíne môže byť absencia žiaka 
klasifikovaná ako neospravedlnená). 

 V opodstatnených prípadoch (napr. pri nevyhovujúcom dopravnom spojení) môže byť žiak uvoľňovaný 
z poslednej vyučovacej hodiny skôr (o 5-10 min.); povolenie vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu (tlačivo je dostupné aj na webovej stránke školy). 

 Ak sú zdravotné dôvody žiaka príčinou súvislej neprítomnosti na vyučovaní dlhšej ako 5 dní alebo príčinou 
dlhodobého či často opakujúceho sa necvičenia na hodinách TSV môže byť vyžadované lekárske potvrdenie. 

 Z dôvodu vysokej absencie žiaka na vyučovaní (spravidla viacej ako 30%, ospravedlnenej i neospravedlnenej) 
môže riaditeľ na podnet vyučujúceho nariadiť komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu.  
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 Oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy (príp. iného povinného predmetu) povoľuje riaditeľ školy                             
po predložení písomného odporučenia lekára a žiadosti rodičov doručenej riaditeľovi školy (žiadosť 
o oslobodenie sa doručuje bezodkladne po vzniku nároku na oslobodenie). Ak je hodina TSV zaradená ako prvá 
alebo posledná vyučovacia hodina, nemusí sa žiak, ktorý je oslobodený od TSV, tejto hodiny na základe 
informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka zúčastňovať.  

 Z akcie organizovanej školou, ktorá sa koná mimo priestorov školy, možno žiaka pred jej skončením uvoľniť len 
na základe písomného požiadania zákonného zástupcu žiaka odovzdaného vedúcemu školskej akcie. 

 Ak žiak nerešpektuje školský poriadok, triedny učiteľ príp. vedenie školy, môže rozhodnúť o jeho neúčasti                        
na podujatiach a akciách organizovaných školou. Žiak je povinný zúčastniť sa náhradného programu, pokiaľ sa 
akcia koná v čase vyučovania (škola mu určí náhradný program vrátane miesta a času jeho vykonania). 

 

V. VÝCHOVNÉ OPATRENIA 
1. Pochvaly a iné ocenenia 
 Žiakovi môže byť udelená ústna alebo písomná pochvala alebo iné ocenenie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa 

školy. Žiak môže dostať pochvalu najmä za: mimoriadnu aktivitu v prospech spoločenstva triedy alebo školy; 
kreativitu, tvorivosť a vytrvalosť na vyučovacích hodinách; vzorné plnenie školských povinností; výrazné úspechy 
v predmetových olympiádach alebo športových a umeleckých súťažiach; výnimočný záslužný alebo statočný čin. 

 Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia prerokuje pedagogická rada. Pochvaly a iné ocenenia sa 
zaznamenávajú do IŽK a katalógového listu žiaka. 

 

2. Výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny (disciplinárne postihy) 
 Ukladajú sa po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované priestupky proti školskému poriadku 

(operatívne alebo po prerokovaní v pedagogickej rade). Podľa závažnosti priestupku môže byť žiakovi udelené 
niektoré z nasledujúcich opatrení: 

 napomenutie od triedneho učiteľa – udeľuje triedny učiteľ a informuje o ňom na najbližšej pedagogickej rade,                                                                       

 pokarhanie od triedneho učiteľa –  udeľuje triedny učiteľ a informuje o ňom na najbližšej pedagogickej rade,, 

 pokarhanie od riaditeľa školy  - udeľuje riaditeľ školy (spravidla na návrh triedneho učiteľa), 

 podmienečné vylúčenie -  udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade, 

 vylúčenie zo školy - udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 O výchovných opatreniach rozhodujú nielen zápisy v žiackych knižkách a  v IŽK, ale aj skúsenosti učiteľov 
so správaním žiaka. Každý prípad je posudzovaný individuálne podľa okolností a miery zavinenia žiaka. 

 Výchovné opatrenia sa priebežne zaznamenávajú do IŽK a katalógového listu žiaka (udelené riaditeľom školy). 
Rodičov žiaka informuje škola (TU/RŠ) o vých. opatrení bezprostredne po jeho udelení písomným spôsobom. 

 Tri oneskorené príchody žiaka na vyučovaciu hodinu (v dĺžke do 15 min.) bez vážneho dôvodu sa hodnotia ako 
jedna neospravedlnená hodina. Neskorý príchod žiaka o viac ako 15 min. sa hodnotí ako jedna neospravedlnená 
hodina. Oneskorené príchody sa zaznamenávajú do triednej knihy. 

 Pri posudzovaní ustanovenia šk.poriadku o používaní mobilov sa bude, v prípade porušenia ustanovení, 
postupovať týmto spôsobom: 1NTU-2PTU-3PRŠ-4 a viac znížená známka zo správania; pri posudzovaní 
ustanovenia šk.poriadku súvisiacim s dochádzkovým systémom sa bude, v prípade porušenia ustanovení, 
postupovať týmto spôsobom: 3NTU-6PTU-9PRŠ-10 a viac znížená známka zo správania, 

 Výchovné opatrenie spravidla predchádza zníženej známke zo správania. Za jeden priestupok môže byť uložené 
len jedno výchovné opatrenie (ale podľa závažnosti aj znížená známka zo správania). 

 Výchovné opatrenie môže byť udelené aj za slabý prospech alebo neprospech z vyučovacieho predmetu. 
 

3. Klasifikácia správania 
 Klasifikácia správania vyjadruje súhrnné hodnotenie správania žiaka na konci hodnotiaceho obdobia a riadi sa 

právnymi predpismi (§55 ods.6 Z.č.245/2008, Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ). Hodnotenie 
navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 V prípade veľmi závažného priestupku proti školskému poriadku, dlhodobo opakovaného porušovania        
školského poriadku alebo neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na 6 a viac vyučovacích hodinách za polrok 
možno žiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť zníženú známku zo správania (stupeň 2 - uspokojivé, 
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stupeň 3 – menej uspokojivé, stupeň 4 - neuspokojivé). Každý prípad žiaka je po dôkladnom prešetrení 
posudzovaný pedagogickou radou individuálne podľa okolností, miery zavinenia a zodpovednosti žiaka. 

 Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v katalógovom liste žiaka a zaznamenáva do IŽK. Zákonný 
zástupca žiaka je o jeho udelení informovaný aj zápisom na vysvedčení.  

 

Školský poriadok sa vzťahuje aj na všetky akcie organizované školou.  
Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 3.9.2018 a schválený riaditeľom školy dňa 3.9.2018. 
 

Školský poriadok nadobúda účinnosť 4.9.2018.                                                     
 

Mgr. Daniel Masarovič 
riaditeľ školy 

 

 


