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Školský poriadok 

Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, 

zamestnancov školy a zákonných zástupcov. Dôsledné plnenie týchto noriem je 

základnou povinnosťou všetkých. 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

Školský poriadok Základnej školy vo Veľkých Kostoľanoch upravuje najmä podrobnosti 

o právach a povinnostiach žiakov v škole, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov 

s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom 

režime školy, o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno− 

patologickými javmi, diskrimináciou a násilím a o podmienkach nakladania s majetkom 

školy. Bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k nemu 

vykonávacích predpisov, ako aj ďalších právnych noriem súvisiacich s týmto zákonom pre 

výchovu a vzdelávanie žiakov. 
 

Článok 2 

Organizácia vyučovania 

 
1. Školská budova sa otvára o 6.30. Žiaci, ktorí nie sú zapísaní v ŠKD, nevstupujú 

do budovy školy skôr ako o 7.40 hod. Pred vyučovaním čakajú pred budovou školy. 

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

Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. 

Začiatok vyučovania je o 7.55 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí 

sa zvonením. Režim vyučovacích hodín a prestávok sa realizuje nasledovne: 

3. 1. vyuč. hodina – 07.55 – 08.40 hod. (10 min. prestávka) 
2. vyuč. hodina – 08.50 – 09.35 hod. (10 min. prestávka) 

3. vyuč. hodina – 09.45 – 10.30 hod. (15 min. prestávka) 

4. vyuč. hodina – 10.45 – 11.30 hod. (5 min. prestávka) 

5. vyuč. hodina – 11.35 – 12.20 hod. (5 min. prestávka) 

6. vyuč. hodina – 12.25 – 13.10 hod. (30 min. prestávka)  

7. vyuč. hodina – 13.40 – 14.25 hod. (5 min. prestávka) 

8. vyuč. hodina – 14.30 – 15.15 hod.  

4. Obed sa podáva v ŠJ od 11.30 do 13.30.  

5. Školský klub (ŠKD) sa realizuje: ranná prevádzka   06.30  – 07.45 

popoludňajšia prevádzka  11.30  – 16.00 

6. Žiaci po skončení vyučovania v sprievode vyučujúceho opúšťajú triedu.  

7. Je zakázané zdržiavať sa po vyučovaní v triede. Žiaci čakajú na krúžok v šatni. 

 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti žiakov 

3.1 Práva žiakov 
1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického 

alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného 

postavenia jeho rodiča má právo na bezplatné vzdelanie. 

2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj talentu, 

rozumových a fyzických schopností. 
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3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej 

odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď, pri písomných a grafických 

prácach a praktických činnostiach do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť. 

4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení 

a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia vo všetkých vyučovacích predmetoch, 

v ktorých sa prejavuje postihnutie, ako aj klasifikácie správania. 
5. Žiak 1. až 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac 

z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým školským 

rokom opravné skúšky. 

6. Žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 

7. Žiak má právo na výber budúceho štúdia , resp. povolania. 

8. Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. Má 

právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť sa 

podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré 

organizuje škola. 

9. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora protidrogovej prevencie. 

10. Každý žiak má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti 

a využívania. 

11. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 

12. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek zmysluplnú otázku a dostať na ňu 

odpoveď. 

13. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie. 

14. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov.  

15. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj 

názor na čokoľvek.  

16. Žiak má právo na prestávku, ako ju určuje školský poriadok školy, na oddych v celom 

rozsahu trvania prestávky. 
 

3.2 Povinnosti žiakov 
 

3.2.1 Príchod žiakov do školy 

1. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania. Nie je 

dovolené zdržiavať sa v triedach a na chodbách, žiaci čakajú v šatniach, z ktorých odídu 

do tried po zazvonení o 7.45 h. Minimálne 5 minút pred začiatkom vyučovania musia 

byť v triede s pripravenými učebnými pomôckami. 

2. Do budovy sa vchádza výlučne hlavným vchodom. 

3. Po príchode do budovy sú žiaci povinní sa prezuť do zdravotne vyhovujúcich prezuviek 

(nesmie byť športová obuv). Prezuvky nesmú zanechávať na podlahe čierne stopy. 

Topánky, plášte, kabáty a dáždniky si odložia v šatni, ktorú uzamkne šatniar triedy 

najneskôr o 7.55 hod. 

4. Pri skoršom príchode žiak čaká pred vchodom do školy. 

5. Budova školy sa ráno uzavrie o 7.55 hod. 

6. V prípade neskorého príchodu sa žiak ohlási zvončekom pri hlavnom vchode, v triede 

vyučujúcemu vysvetlí dôvod neskorého príchodu. 

7. Neopodstatnený neskorý príchod žiaka na vyučovanie po zvonení sa zaznamená 

v triednej dokumentácii a zohľadní sa vo vykazovaní dochádzky v najbližšom 

klasifikačnom období. Za 3 neodôvodnené neskoré príchody sa žiakovi udelí             

1 neospravedlnená hodina. 

8. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené zdržiavať sa v areáli školy bez 

pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať kolieskové korčule, 

skejtbord, kolobežku, jazdiť na bicykli a iných dopravných prostriedkoch. Ak žiak 

prišiel ráno do školy na bicykli, odloží ho na vyhradené miesto do stojana na bicykle. 

Škola nezodpovedá za krádež ani poškodenie odloženého bicykla v areáli školy. 

 

3.2.2 Správanie žiakov na vyučovaní 



1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, 

so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje 

na vyučovanie. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku. Ak si žiacku knižku 

neprinesie, vyučujúci uskutoční zápis do Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom 

zázname. 

2. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho 

poriadku triedy, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných 

učebniach  určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci. 

3. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede 

spolužiakov. Svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje, 

nevykrikuje. 

4. Pri vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po skončení vyučovacej 

hodiny, ho zdraví povstaním z miesta. 

5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.  
6. Ak sa žiak z vážnych dôvodov : nepripravil na vyučovanie, nepriniesol si žiacku knižku, 

nemá domácu úlohu alebo učebné pomôcky, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej 

hodiny. 

7. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. 

8. Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi 

môžu len vyučujúci, resp. žiaci len za prítomnosti a na pokyn vyučujúceho. 

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

10. Na hodiny TEV/TSV sa žiak prezlieka do čistého cvičebného úboru, ktorý mu 

umožňuje bezpečné cvičenie. Do šatní pri telocvični sa žiaci presunú v sprievode 

učiteľa. V šatniach sa správajú disciplinovane. Na hodinách TEV/TSV nesmú mať žiaci 

dlhé vlasy rozpustené, žuvačku v ústach, objemné doplnky alebo iné predmety, ktoré by 

mohli byť pri cvičení nebezpečné.  

11. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť, zákonný zástupca ho môže 

ospravedlniť dvakrát do mesiaca. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie, musí vyučujúcemu 

TSV/TEV predložiť potvrdenie od lekára. Ak je žiak po chorobe alebo je dlhšie 

oslobodený od TEV/TSV, nemusí sa prezliekať do úboru. Necvičiaci žiaci sú na hodine 

prítomní. 

12. Ak je žiak oslobodený od vyučovania vyučovacieho predmetu, sedí v triede, v ktorej 

vyučovací proces daného predmetu prebieha. 

13. Žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné a prevádzkové predpisy v jednotlivých 

odborných učebniach, školských dielňach, telocvični.  

14. Žiak dbá na pokyny všetkých zamestnancov školy. K pedagógom, zamestnancom školy, 

rodičom, ostatným dospelým osobám sa správa úctivo, ohľaduplne. Pri stretnutí sa 

s nimi v škole i na verejnosti ich slušne pozdraví, dáva im prednosť pri vstupe 

do miestnosti. 

15. Pri vstupe dospelej osoby do triedy, ako aj pri jej odchode, ju žiaci zdravia povstaním 

zo svojich miest. 

16. Žiakom sa do školy neodporúča nosiť predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebujú 

(mobilné telefóny, mp3 prehrávače a pod.). Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do 

školy na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak 

nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. 

17. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón, ani smarthodinky. Počas 

vyučovania je telefón vypnutý a odložený v taške. Použiť ho môže iba v odôvodnených 

prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho zástupcu. 

Pokiaľ žiak bude pristihnutý pri používaní mobilného telefónu, bude mu telefón 

odobratý a vrátený jeho zákonnému zástupcovi s upozornením na porušenie školského 

poriadku. To isté platí aj pre smarthodinky. 

18. V prípade úrazu alebo nevoľnosti oznámi žiak túto skutočnosť vyučujúcemu, resp. 

dozor konajúcemu (cez prestávku), ktorý je povinný poskytnúť žiakovi prvú pomoc. 

Na lekárske vyšetrenie môže žiak odísť iba v sprievode rodiča, v prípade úrazu počas 

vyučovania odchádza žiak na ošetrenie s vyučujúcim. 



 

3.2.3 Správanie žiakov počas prestávok 

1. Počas 5 a 10-minútových prestávok zostávajú žiaci zvyčajne vo svojich triedach, 

desiatujú, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Žiakom je dovolené krokom prejsť 

na WC a zdržiavať sa na chodbe so súhlasom dozorkonajúceho učiteľa.  

2. Po tretej vyučovacej hodine si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú na veľkú 

prestávku na školský dvor alebo sa v prípade nepriaznivého počasia môžu zdržiavať 

na chodbe, na poschodí ktorej sa nachádza ich trieda.  

3. Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne zabezpečuje vyučujúci príslušnej 

vyučovacej hodiny. 

4. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, na školské lavice, opúšťať počas 

vyučovania školskú budovu, bezdôvodne sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať 

spolužiakov, fajčiť a požívať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, 

spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím, opúšťať poschodie bez súhlasu dozorkonajúceho 

učiteľa. 
5. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach alebo v telocvični, odvádza ich 

vyučujúci z ich kmeňovej triedy.  
 

3.2.4 Správanie žiakov mimo školy 

1. Žiak je povinný slušne sa správať na školských výletoch, exkurziách  a akciách mimo 

školy aj v čase po vyučovaní, počas voľných dní a školských prázdnin.  

2. Žiak je zdvorilý voči všetkým osobám bez ohľadu na vek.  

3. Chráni si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici 

a dodržuje dopravné predpisy.  

4. Žiak sa vo večerných hodinách na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských 

podujatiach zúčastňuje iba v sprievode zákonných zástupcov alebo inej dospelej osoby.  

 

3.2.5 Odchod žiakov zo školy 

1. Po skončení vyučovania vo svojej triede si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si 

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

2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, v šatniach sa prezujú, oblečú a pod dozorom 

vyučujúceho opustia školskú budovu. Žiak je povinný opustiť školský areál. Škola 

nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie. 

3. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží všetky veci v šatni. 

4. Vstup do jedálne je povolený iba v prezuvkách. 

5. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov osôb 

vykonávajúcich dozor. Použité taniere a príbory nenechávajú na stole, ale odnesú ich   

na určené miesto.  

6. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, majú vstup do nej zakázaný.  
7. Po naobedovaní sa žiak oblečie, obuje, zoberie si svoju tašku a odchádza domov. 

8. Žiak sa môže v priestoroch školy po vyučovaní zdržiavať len pri jeho účasti 

v záujmových krúžkoch, popoludňajších akciách triedy alebo školy. 

9. Na nultú hodinu, popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 

5 minút pred začiatkom vyučovania (záujmovej činnosti).  

 

3.2.6 Dochádzka žiakov do školy 

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať 

sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť v krúžkoch je pre zaradených žiakov povinná. 

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť 

v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.  

3. Exkurzie a školské akcie sú inou formou vyučovania, preto je účasť žiaka povinná, 

ak tomu nebránia zdravotné problémy, plánovaná návšteva lekára alebo 

súkromný dôvod. Absencia musí byť ospravedlnená rodičom, lekárom alebo 

príslušným úradom. 



4. Na exkurzie a výlety sú žiaci spravidla prepravovaní hromadnou dopravou, ktorú 

zabezpečuje škola. V prípade inej formy dopravy bude rodič informovaný. 

5. Zo závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie 

z vyučovania – z jednej hodiny uvoľňuje príslušný vyučujúci, z dvoch hodín až dvoch 

vyučovacích dní triedny učiteľ, z troch a viac vyučovacích dní riaditeľka školy 

po predložení písomnej žiadosti zákonným zástupcom.  

6. Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť 

bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti najneskôr 

nasledujúci deň: 

 osobne, 

 telefonicky: 033/7781119, 

 e-mailom: zsvkostolany@gmail.com  

7. Zákonný zástupca, respektíve žiak je povinný ospravedlniť neprítomnosť na vyučovaní 

najneskôr do troch pracovných dní po nástupe do školy, v opačnom prípade sa mu 

počítajú hodiny ako neospravedlnené.  

8. Neprítomnosť žiaka môže byť ospravedlnená zákonným zástupcom. V prípade 

vymeškania viac ako 3 dni  sa  vždy vyžaduje lekárske potvrdenie alebo príslušný 

úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Ak žiak vymešká 

viac ako 30 % vyučovacích hodín príslušného predmetu, môžu byť tomuto žiakovi 

nariadené komisionálne skúšky. 

9. Žiak je oslobodený od vyučovania niektorého predmetu na základe rozhodnutia 

riaditeľky školy, žiadosti od zákonného zástupcu dieťaťa a odporúčania od lekára pre 

deti a dorast, poprípade CPPPaP, alebo CŠPPaP. Žiak, ktorý je  oslobodený od 

vyučovania niektorého predmetu musí byť prítomný na vyučovaní predmetu a v prípade 

potreby je nápomocný vyučujúcemu. Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, 

zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa na vyučovaní predmetu 

nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľky školy vydaného na žiadosť zákonného 

zástupcu. 

10. Počas vyučovania a cez prestávky nesmie žiak bez dovolenia učiteľa odísť z budovy 

alebo areálu školy. V prípade uvoľnenia žiaka z vyučovania ho musí osobne prevziať 

zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na tento úkon. 

 

3.2.7 Starostlivosť o školský majetok 

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje 

miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením. Ak žiak 

učebnicu stratí, musí ju nahradiť. 

2. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, triedny učiteľ informuje 

rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, ktorý škodu uhradí (finančne, opravou a pod.). 

V prípade nezistenia vinníka má škola nárok uplatňovať si náhradu škody od kolektívu 

triedy, ktorý sa v čase vzniku škody na školskom majetku v miestnosti nachádzal. 

3. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva, odovzdá ich v tej 

škole, kde končí školský rok. 

 

3.2.8 Starostlivosť o zdravie žiakov 

1. Za bezpečnosť, zdravie a správanie žiakov zodpovedá škola len v školských priestoroch 

a v čase školského vyučovania, resp. počas mimovyučovacích aktivít. Škola nemôže 

riešiť a postihovať konflikty v mimoškolských priestoroch a v čase mimo 

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

školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole 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. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady 
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bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie 

úrazom. 

4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor- 

konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

5. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi prvú 

pomoc pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku 

pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, 

ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 

dni, spíše sa Záznam o úraze. 

6. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov 

v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozorkonajúci 

učitelia. Na škole sú zriadené dozory: 

a) dozor v šatniach pred začiatkom vyučovania, 

b) dozor na chodbách počas prestávok, 

c) dozor v šatniach po skončení vyučovania, 

d) dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov. 

7. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozorkonajúcich učiteľov školy.  

8. Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú 

chorobu, oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca riaditeľke školy. Toto 

opatrenie dodrží aj v prípade výskytu vší. 

9. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

spolužiakov, 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, ktorým je 

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

miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.  

Riaditeľ školy bezodkladne privolá:  

 zákonného zástupcu žiaka,  

 zdravotnú pomoc, ak je to nevyhnutné,  

 policajný zbor.  

10. Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený, nesmú sa nosiť odevy a predmety 

s hanlivými, vulgárnymi nápismi a obrázkami, odevy propagujúce toxikomániu, 

extrémizmus a iné nežiaduce spoločenské javy. Zakázané je aj extravagantné štýlové 

oblečenie, účesy a doplnky. Ak žiak poruší tento bod školského poriadku, bude 

okamžite kontaktovaný rodič. 
11. Žiakovi je zakázané: 

 používať akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania alebo násilia voči 

ostatným žiakom.  

 fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať 

o peniaze, a to aj mimo školy. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných 

omamných látok do areálu školy sa považuje za mimoriadne závažné a hrubé porušenie 

školského poriadku, 

 používať vulgárne výrazy, 

 svojvoľne manipulovať s pedagogickou dokumentáciou (triedna kniha, klasifikačný 

záznam). 

 

3.2.9 Samospráva triedy 

1. Žiacky kolektív triedy si za účasti triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu, 

ktorá je pomocným orgánom triedneho učiteľa. 

2. Týždenníkov na nasledujúci týždeň určuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená zapíše  

do triednej knihy. 

 

Povinnosti týždenníkov sú najmä: 

 pred vyučovaním i počas prestávok zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a učebné pomôcky 

na vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich, 



 ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámiť to zástupcovi 

riaditeľa školy, 

 na každej hodine hlásiť vyučujúcemu chýbajúcich žiakov, 

 po skončení vyučovania v triede uložiť pomôcky, zotrieť tabuľu a uložiť kriedu, zatvoriť 

vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo a skontrolovať zatvorenie okien, 

 

 

 

Článok 4 

Výchovné opatrenia 
Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov ZŠ. Kritériom na udelenie výchovného opatrenia je tiež dodržiavanie Školského 

poriadku ako aj zásad slušného spolunažívania. Udelené výchovné opatrenie sa zaznamenáva 

do triedneho výkazu.  

 

4.1 Pochvaly a ocenenia 
Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť 

pochvalu alebo iné ocenenie. 

Pochvala triednym učiteľom (navrhuje aj udeľuje triedny učiteľ):  

 za výborný prospech a vzorné správanie.  

 za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach (úspešný riešiteľ v školských alebo 

obvodových kolách súťaží).  

 za pomoc triednemu učiteľovi, prípadne iným vyučujúci a za korektné vzťahy medzi 

spolužiakmi.  

 

Pochvala riaditeľom školy (navrhuje triedny učiteľ, udeľuje riaditeľ školy):  

 za výborný prospech a vzorné správanie.  

 za reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych a vyšších kolách 

súťaží).  

 za záslužný alebo statočný čin.  

 

4.2  Napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania 

Pokarhania, znížené známky zo správania a iné napomenutia sú vnímané ako opatrenie 

na posilnenie disciplíny žiakov. Ukladajú sa za závažné alebo opakované previnenie proti 

školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu známky zo správania. 

Návrh na každé výchovné opatrenie predkladá a za jeho oprávnenie zodpovedá triedny učiteľ. 

Pred prerokovaním či schválením opatrenia na pedagogickej rade učiteľ prerokuje návrh 

opatrenia s riaditeľom školy. Po jeho súhlase preukázateľne oboznámi s návrhom rodiča 

žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu.  

O udelení stupňa výchovného opatrenia alebo zníženej známky zo správania rozhoduje 

riaditeľka školy. 

 
Napomenutie od triedneho učiteľa  

Udeľuje sa za:  

 bezdôvodný oneskorený príchod na vyučovanie,  

 neprezúvanie sa v priestoroch školy,  

 nesplnenie si povinnosti týždenníkov,  

 iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa. 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa  

Udeľuje sa za:  

 vulgárne vyjadrovanie,  

 nevhodné správanie voči pedagógom a zamestnancom školy,  



 vyhadzovanie akýchkoľvek predmetov z okien školy, sedenie alebo státie na okenných 

parapetách, vykrikovanie a vykláňanie sa z okien, 

 naháňanie sa po triede a chodbe školy,  

 opustenie poschodia počas prestávky bez povolenia, 

 porušenie zákazu svojvoľne manipulovať s učebnými pomôckami, pracovným náradím, 

strojmi a prístrojmi v špeciálnych učebniach, 

 poškodzovanie triedy akýmkoľvek spôsobom (kriedy, žuvačky, odpadky, ... . 

 

Pokarhanie od riaditeľa školy  

Udeľuje sa za:  

 1 – 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín,  

 za nepredloženie žiackej knižky (o čom vyučujúci urobil záznam) päťkrát za štvrťrok, 

 fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských 

priestoroch a na školských akciách,  

 podvádzanie,  

 neslušné správanie, nevhodné a vulgárne nadávky a vyhrážky spolužiakom 

a zamestnancom školy, 

 ignorovanie výziev učiteľa k práci, znemožňovanie práce učiteľom a spolužiakom,  

 použitie mobilného telefónu počas výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 agresívne správanie voči spolužiakom. 

 

 

 

Znížená známka zo správania na 2. stupeň  

Udeľuje sa za:  

 7 - 15 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín, 

 opustenie vyučovania alebo školskej akcie bez povolenia,   

 fajčenie a požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských 

priestoroch a na školských akciách (priestupok 2-krát), 

 vulgárne vystupovanie a vyhrážanie sa spolužiakom a všetkým zamestnancom školy 

(priestupok 2-krát), 

 ignorovanie výziev a pokynov vyučujúceho k práci a znemožňovanie jeho práce 

(priestupok maximálne 3-krát), 

 prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie, vecí, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov 

pri vyučovaní, 

 úmyselné poškodenie školského zariadenia, 

 vyžadovanie posluhy, domácich úloh, desiat, rôznych služieb, akéhokoľvek množstva 

peňazí, oblečenia, obutia, školských potrieb pod hrozbou bitky v škole,  

 falšovanie lekárskych ospravedlnení a ospravedlnení od zákonných zástupcov, 

 prepísanie známky v žiackej knižke alebo v klasifikačnom zázname, úmyselné 

znehodnotenie žiackej knižky. 

 

Znížená známka zo správania na 3. stupeň  

Udeľuje sa za:  

 16 – 30 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín, 

 závažné priestupky, 

 krádež,  

 úmyselné ublíženie na zdraví 

 opustenie vyučovania alebo školskej akcie bez povolenia (priestupok 2-krát a viac), 

 fajčenie a požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských 

priestoroch a na školských akciách (priestupok 3-krát a viac), 

 vulgárne vystupovanie a vyhrážanie sa spolužiakom a všetkým zamestnancom školy 

(priestupok 3-krát a viac), 



 ignorovanie výziev a pokynov vyučujúceho k práci a znemožňovanie jeho práce 

(priestupok viac ako 3-krát), 

 opakované prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie, vecí, ktoré rozptyľujú pozornosť 

žiakov pri vyučovaní, 

 opakované úmyselné poškodenie školského zariadenia, 

 opakované : vyžadovanie posluhy, domácich úloh, desiat, rôznych služieb, akéhokoľvek 

množstva peňazí, oblečenia, obutia, školských potrieb pod hrozbou bitky v škole,  

 opakované falšovanie lekárskych ospravedlnení a ospravedlnení od zákonných zástupcov, 

 opakované prepísanie známky v žiackej knižke alebo v klasifikačnom zázname, 

opakované úmyselné znehodnotenie žiackej knižky  

 

 

 

Znížená známka zo správania na 4. stupeň  

Udeľuje sa za:  

 31 a viac vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín, 

 spáchanie takého zločinu, ktorým bola ohrozená výchova ostatných žiakov,  

 spáchanie takého činu, pri ktorom boli ohrozené bezpečnosť a zdravie žiakov 

a zamestnancov školy.  

 

Článok 5 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

 
5.1 Zákonný zástupca žiaka má právo najmä: 

 oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy, školským poriadkom, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na 

konci I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní  odo dňa, keď bolo žiakovi vydané 

vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie, 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

 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, 

 spolupracovať so školou, RR a RŠ 

 na ochranu osobných údajov, svojho súkromia. 

 

5.2 Povinnosti zákonného zástupcu 

Zákonný zástupca žiaka je povinný najmä: 

 dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, 

 oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní a doložiť doklad v súlade 

so školským poriadkom školy, 

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie 

školských povinností, 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom školy, 

 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania, 

 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

 zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy 

na predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy. 



 

5.3 Spolupráca školy a rodiny  

 Škola priebežne informuje zákonných zástupcov o prospechu a správaní žiaka.  

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

kladné hodnotenia a pochvaly.  

 Jedným z prostriedkov na informovanie zákonných zástupcov je žiacka knižka alebo 

internetová žiacka knižka a webová stránka školy. Do žiackej knižky sa okrem hodnotenia 

žiaka vpisujú aj dôležité oznamy pre zákonných zástupcov. Na tento účel slúžia aj 

konzultačné hodiny.  

 Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba 

po skončení vyučovania alebo v čase konzultačných hodín. Výnimočne sú návštevy  

povolené len vo vopred určenom čase alebo za mimoriadne vážnych okolností. 

 

 

Článok 6 

Výlety a exkurzie 

   1. Exkurzie a výlety sú jednodňové. V 8. a 9. roč. môžu byť školské výlety aj 2-dňové     

(mimo soboty i nedele). Žiaci jedného ročníka sa môžu v školskom roku zúčastniť maximálne 

päť exkurzií. 

Článok 7 
Záverečné ustanovenie 

1. Všetci žiaci, zamestnanci školy a rodičia musia byť so školským poriadkom oboznámení. 

2. Školský poriadok musí byť prístupný všetkým žiakom, zamestnancom a rodičom.  

3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2018, týmto dňom sa ruší „Školský 

poriadok z 23. 08. 2017“ doplnený  Dodatkom z 11.10.2017. 

4. Tento školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou dňa 30. 08. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................... 

Vo Veľkých Kostoľanoch,                                                  Mgr. Ľudmila Koreňová 

         dňa 31. 08. 2018              riaditeľka školy 


