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Článok 1
Základné ustanovenia
1. Školský poriadok vydáva riaditeľka školy v súlade s nasledujúcimi právnymi
normami:


Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov



Vyhláška MŠ SR z 23.7.2008 o základnej škole



Deklarácia práv dieťa a Listina základných práv a slobôd.

2. Školský poriadok je súhrn základných noriem spolužitia a spolupráce celého
školského kolektívu žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Jeho uplatňovanie
v praktickom živote v podstatnej miere prispieva k plynulému chodu školy, bezpečnosti
žiakov a učiteľov a vytváraniu optimálnych medziľudských vzťahov.
Školský poriadok sa člení na časti:


základné ustanovenia



práva a povinnosti žiakov,



organizácia vyučovania,



práva a povinnosti rodičov a iných osôb



záverečné ustanovenia



príloha - ochrana detí pred sociálno – patologickými javmi a opatrenia proti šíreniu
drog

Článok 2
Práva a povinnosti žiakov
2.1 Práva žiakov
Každý žiak má práva, ktoré sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,
Deklarácii práv dieťaťa, v Dohovore o právach dieťaťa a v iných medzinárodných
dokumentoch zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv a práv dieťaťa.

2.1.1 Právo na vzdelanie
Základné vzdelanie má žiak právo dostať bezplatne. Má právo zúčastňovať sa všetkých
školou organizovaných akcií, besied, výletov a exkurzií. Má právo primerane využívať
zariadenie učebne, výpočtovú techniku a knižnicu. Má právo na vzdelanie v materinskom
jazyku. Má právo rozvíjať svoju osobnosť, nadanie, schopnosti a potreby.
2.1.2 Právo na názor
Žiak má právo slušným spôsobom povedať svoj názor. Má právo klásť otázky k učivu a
dostať na ne odpoveď. Má právo požiadať učiteľa, alebo vedenie školy o vysvetlenie otázok a
problémov, ktoré sa týkajú života školy.
2.1.3 Právo slobody prejavu
Žiak má právo formulovať vlastné názory a tieto slobodne vyjadrovať. Toto právo však musí
byť v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky a nesmie byť v rozpore alebo potláčať
práva a povesť iného človeka, nesmie ohrozovať bezpečnosť, poriadok, zdravie, morálku.
2.1.4 Právo na pokojné zhromažďovanie a združovanie sa
Žiaci majú právo združovať sa v detských a mládežníckych organizáciách, v záujmových
krúžkoch v škole, zapájať sa do rôznych mimoškolských, kultúrnych, športových a iných
aktivít. Žiaci majú tiež právo organizovať svoje aktivity v priestoroch školy, ak toto bude
vopred organizačne zabezpečené a odsúhlasené riaditeľstvom školy.
2.1.5 Právo na objektívne hodnotenie
Žiak má právo na objektívne skúšanie a hodnotenie v súlade s Metodickým pokynom
č.7/2009-R
z 29. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy, Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR z
23.7.2008 o základnej škole.
2.1.6 Právo na ochranu zdravia
Je povinnosťou školy zabezpečiť žiakovi ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní, ako aj
dodržiavanie základných psychohygienických noriem. Žiak má právo na ochranu pred
ponižovaním, šikanovaním, týraním a inými formami útlaku a diskriminácie. Má právo na
ochranu pred drogovými závislosťami.
2.1.7 Právo na voľný čas
Žiak má právo na voľný čas uplatňovaním princípov: dodržiavanie psychohygienických
zásad, tvorba rozvrhu hodín, nepreťažovanie žiakov a zadávanie domácich úloh, dobrovoľný
výber záujmovej a mimoškolskej činnosti. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ
zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.

2.1.8 Právo na ochranu súkromia, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva
Žiak majú právo na zákonnú ochranu proti zásahom a útokom na súkromný život, do svojej
rodiny a domova, do korešpondencie, do cti a povesti. O žiakoch možno zhromažďovať len
základné údaje, týkajúce sa identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia,
bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, osobné údaje týkajúce sa jeho zdravia a
mentálnej identity. Zhromažďované údaje je potrebné chrániť pred prístupom nepovolaných
osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť.
2.1.9 Právo na ochranu pred negatívnymi a zdravie ohrozujúcimi vplyvmi
Žiak má právo na prostredie, ktoré neohrozuje jeho zdravý duševný a telesný vývin, na
prostredie, kde nie je ohrozované jeho zdravie a život. Žiak musí byť chránený predovšetkým:
(1) pred nezákonným užívaním narkotických a psychotropných látok
(2) pred užívaním alkoholických nápojov akéhokoľvek druhu a fajčením
(3) pred sexuálnym využívaním a zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie
(4) krutým trestaním, týraním, mučením, ponižovaním, šikanovaním, obmedzovaním
2.1.10 Právo na omyl
Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. Môže sa pomýliť, prípadne niečo
zabudnúť, nezabúda sa však ospravedlniť. Učiteľ mu umožní, aby svoj omyl, alebo chybu
napravil.
2.1.11 Právo zdravotne znevýhodnených žiakov
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so zdravotnými obmedzeniami má
právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, aby dosiahol čo najvyššiu mieru samostatnosti a
mohol viesť plnohodnotný spoločenský život.
2.1.15 Ochrana pred diskrimináciou a princíp rovnosti
Žiak má právo na ochranu pred diskrimináciou v prístupe učiteľa k nemu, v komunikácii a v
procese hodnotenia so zachovaním princípu rovnosti pre všetkých žiakov
2.2 Povinnosti žiakov
2.2.1 Príchod žiakov do školy
(1) Pred vstupom do budovy sa žiaci zdržiavajú pred budovou školy a správajú sa tak, aby
neznečisťovali okolie a nepoškodzovali zeleň a vonkajšie zariadenie školy.
(2) Žiaci do školskej budovy vstupujú pred začiatkom vyučovania od 7,30 hod do 7,40 len cez
hlavný vchod. Na vyučovanie prichádzajú minimálne 5 minút pred jeho začiatkom. Tieto
obmedzenia neplatia pre dochádzajúcich žiakov.

(3) Pred vstupom do budovy si žiaci dôkladne očistia obuv. Po vstupe do budovy žiaci
vchádzajú do šatní v suteréne školy, kde sa prezujú. Prezuvky musia byť bezpečné, pevné,
čisté a nesmú mať čiernu gumenú podošvu. V prezuvkách žiaci nesmú chodiť mimo budov
školy a spojovacích chodníkov. Vrchné ošatenie a obuv si uložia v pridelených skrinkách,
kde si udržujú poriadok. Všetky veci potrebné na vyučovanie si žiaci zoberú zo šatne do
triedy ešte pred vyučovaním.
(4) Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať kolieskové korčule,
topánky s kolieskami, jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch.
(5) Pri oneskorenom príchode na vyučovanie sa žiaci ospravedlnia u vyučujúceho.
(6) Žiak môže odísť zo školy počas vyučovania iba na základe písomnej požiadavky
zákonného zástupcu. Z jednej vyučovacej hodiny uvoľní žiaka vyučujúci, z viacerých hodín
triedny učiteľ.
(7) Žiak nemôže svojvoľne opustiť budovy a areál školy počas vyučovania. V čase prestávky
nemôže ísť do obchodu alebo domov.
(8) Žiak je povinný zdraviť a správne oslovovať všetkých zamestnancov školy (pozdrav:
Dobrý deň, dobré ráno, dovidenia, oslovenie: pán učiteľ, pani učiteľka, pán školník, pani
upratovačka, pani kuchárka), správať sa slušne na verejnosti, neohrozovať mravný vývoj
svojich spolužiakov ani ich zdravie.
2.2.2 Dochádzka žiakov do školy
(1) Žiak na vyučovanie dochádza pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín.
(2) Zúčastňuje sa činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania.
(3) Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine,
pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné situácie.
(4) Ak žiak bude chýbať na vyučovaní z vopred známych dôvodov je povinný oznámiť to
včas triednemu učiteľovi. Zákonný zástupca vopred písomne požiada o uvoľnenie žiaka
z vyučovania. Z jednej hodiny uvoľňuje žiaka príslušný vyučujúci, z jedného dňa triedny
učiteľ, z dvoch a viac dní riaditeľka školy.
Zákonný zástupca má právo uvoľniť z rodinných dôvodov žiaka z vyučovania 2 krát za
každý polrok v školskom roku. Ospravedlnenie od rodiča aj lekára sa musí povinne
nachádzať len v žiackej knižke. ( Dodatok č.1)
Žiaci 9-teho ročníka môžu vymeškať v rámci návštevy stredných škôl – Deň otvorených
dverí maximálne 2 vyučovacie dni. ( Dodatok č. 2)

(5) Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu rodičia sú povinní oznámiť triednemu
učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín, a to osobne, telefonicky alebo e-mailom. Žiak
prinesie ospravedlnenku najneskôr do 3 dní po nástupe do školy. V opačnom prípade môžu
byť vymeškané hodiny neospravedlnené.
(6) Ak žiak vynechá vyučovanie, informuje sa u spolužiakov o preberanom učive.
(7) Ak žiak príde 3x neskoro na vyučovanie z nedbanlivosti zaráta sa mu jedna
neospravedlnená hodina.
(8) V prípade 30 %-ného vymeškania hodín z daného predmetu za polrok je možné na
podnet vyučujúceho nariadiť žiakovi vykonať komisionálne (absenčné) skúšky.
( Dodatok č.1)
(9) Žiak má možnosť prihlásiť sa do ŠKD a záujmových útvarov, ktoré zriadila škola, resp.
CVČ, pričom dochádzka do ŠKD a záujmových útvarov je pre prihlásených žiakov záväzná.
(10) Žiak dbá o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby.
2.2.3 Správanie sa žiakov počas vyučovania
(1) Čas od príchodu do školy do začatia vyučovania využíva žiak na prípravu na vyučovanie.
Po chodbách a v učebniach sa zakazuje behať a kričať.
(2) Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny si žiak pripraví všetky potrebné pomôcky.
(3) Na začiatku hodiny sedí na mieste určenom vyučujúcim.
(4) Pri vstupe učiteľa alebo inej dospelej osoby do triedy, žiak pozdraví postavením sa.
Nevstáva pri vyučovaní výtvarnej výchovy, technickej výchovy a kontrolných prácach.
(5) Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa na
začiatku hodiny vyučujúcemu.
(6) Počas vyučovania žiak spolupracuje s učiteľom, riadi sa pokynmi vyučujúceho, sleduje
jeho výklad a odpovede spolužiakov, pracuje podľa svojich možností a schopností.
(7) Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
(8) Žiak nosí do školy len pomôcky, ktoré potrebuje na vyučovanie. Do školy nenosí cenné
veci a väčšiu sumu peňazí, nakoľko škola za stratu peňazí a cenností ( napr. mobil, MP3,
MP4, šperky a pod.) nezodpovedá.
(9) Do školy je zakázané nosiť aj veci, ktoré

by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť

spolužiakov. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom.
(10) V prípade, ak je žiak poverený priniesť triednu knihu zo zborovne, resp. inej triedy,
nemanipuluje s triednou dokumentáciou (triednou knihou, klasifikačným záznamom).

(11) Žiak nosí každý deň a na každú vyučovaciu hodinu žiacku knižku. Údaje v žiackej
knižke neprepisuje.
(12) Pred hodinou telesnej výchovy sa žiak v šatni telovýchovnej časti prezlečie do
cvičebného úboru a odovzdá vyučujúcemu telesnej výchovy do úschovy cenné predmety.
(13) Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine telesnej výchovy, ospravedlní
sa vyučujúcemu a odovzdá mu príslušný doklad od lekára, alebo rodiča, pričom
ospravedlnenie od rodiča platí len na jeden deň.
(14) Za čistotu svojich pracovných priestorov zodpovedá každý žiak.
(15) V triede je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť,
zdravie a poškodiť majetok školy (pohadzovanie predmetov, futbal, hazardné hry,...). Žiak sa
z dôvodu vlastnej bezpečnosti nesmie hojdať na stoličke a žuť žuvačku.
(16) Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v
odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, dozorkonajúceho
učiteľa alebo riaditeľa školy, resp. jeho povereného zástupcu. Z uvedeného bodu vyplýva, že
žiak nesmie nosiť a používať mobilný telefón počas vyučovania čo je od 7.45 do poslednej
vyučovacej hodiny nepretržite. Ak si žiak mobilný telefón donesie do školy, musí ho mať
odložený v skrinke, prípadne u triedneho učiteľa /podľa dohody/. Za mobilný telefón si
zodpovedá sám, za jeho stratu škola nenesie zodpovednosť. Používanie mobilného telefónu
počas vyučovacích hodín a prestávok je hrubým porušením školského poriadku.
( Dodatok č.1)
(17) Na popoludňajšie vyučovanie čaká žiak v prízemnej časti budovy školy, odkiaľ ho
vyučujúci odvedie do učebne.
(18) Po vyučovaní resp. pred definitívnym opustením učebne zostávajú lavice a trieda
vyčistené od odpadkov.
(19) Počas vyučovania žiak nesmie opustiť triedu, hygienické zariadenie využije počas
malej alebo veľkej prestávky. – ( Dodatok č. 2)
2.2.4 Správanie sa žiakov počas prestávky
(1) Žiak má právo na prestávku podľa stanoveného rozvrhu hodín.
(2) Žiak sa počas malých prestávok

zdržiava väčšinou v triede, zachováva pravidlá

bezpečnosti a neruší ostatných, na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na
vykonanie osobnej hygieny, na relaxáciu a pod..

(3) Počas veľkej prestávky sa žiak zdržuje prevažne na chodbe pred triedou a rešpektuje
pokyny

dozor konajúceho

učiteľa. Žiakovi sa zakazuje zdržiavať sa na schodiskách,

vykláňať sa z okien, behať a bezdôvodne sa prechádzať po celej škole. Používa vyhradené
WC.
(4) V školskej budove, po chodbách, na schodisku a v areáli školy žiak udržiava poriadok,
nevyhadzuje odpadky z okien, dbá na bezpečný pohyb, nešmýka sa po chodbách a
chodníkoch v zimnom období, nespúšťa sa dolu zábradlím a nenakláňa sa z neho, aby seba
alebo spolužiaka neohrozil, prípadne nespôsobil úraz.
(5) Pred vyučovaním v odbornej učebni, čaká žiak učiteľa vo svojej triede. Do odbornej
učebne žiak vchádza zásadne v sprievode vyučujúcich jednotlivých predmetov.
(6) Do riaditeľne, zborovne, kancelárie chodí žiak len v nevyhnutných prípadoch.
(7) Žiak nemôže vstupovať do zborovne bez vyučujúceho a zbytočne sa zdržiavať a postávať
pred zborovňou.
(8) Správanie žiaka musí byť v duchu znášanlivosti, rovnosti pohlavia, bez znakov etnických,
či náboženských rozporov; prvky šikanovania alebo vydierania budú hodnotené ako vážny
priestupok; za prvky šikanovania sa považuje výsmech, komandovanie, vnucovanie,
vydieranie, ubližovanie, utláčanie, ponižovanie, týranie fyzické aj psychické, bitky, prezývky.
2.2.5 Odchod žiakov zo školy
(1) Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.
(2) Žiak po skončení vyučovania uprace svoje miesto, vezme si svoje veci a organizovane
podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne.
(3) Žiaci, ktorí sa stravujú v jedálni školy odchádzajú disciplinovane na obed predným alebo
zadným vchodom. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, odchádzajú zo šatní domov iba
predných vchodom.
(4) Po skončení vyučovania ide žiak domov, bezdôvodne a bez dozoru sa nezdržiava v areáli
školy.
(5) Žiak sa má riadiť pravidlami slušného správania aj v čase mimo vyučovania, zdvorilo sa
správa
k dospelým občanom, k starým ľuďom a ženám, má byť pozorný k telesne postihnutým
spolužiakom a občanom a k chorým ľuďom.
(6) Na cestách a križovatkách žiak dodržiava dopravné predpisy.

(7) Žiak si chráni zdravie aj mimo školy, vyhýba sa činnostiam, ktoré sú zdraviu škodlivé,
napr. pitie alkoholických nápojov, fajčenie, používanie zdraviu škodlivých látok, dlhodobá
návšteva počítačových herní a pod.,
2.2.6 Starostlivosť o zovňajšok
(1) Na vyučovanie prichádza žiak vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený (bez
akéhokoľvek

líčenia, nalakovaných nechtov, piercingu, výstredných účesov, atď).

Za

porušenie tohto bodu nasleduje pokarhanie triednym učiteľom. ( Dodatok č. 2)
(2) Dbá na dodržiavanie osobnej hygieny, čistotu nechtov a vlasov.
(3) Používa vyhradené WC, kde je povinný dodržiavať hygienu a po použití WC si umyť
ruky. V triede má zavesený na vešiaku uterák.
(4) Na pracovné vyučovanie, technickú výchovu a výtvarnú výchovu má žiak vhodný
pracovný odev podľa pokynov vyučujúceho.
(5) Na hodinách telesnej výchovy používa cvičebný úbor podľa pokynov vyučujúceho; nie je
dovolené cvičiť v oblečení, ktoré má na sebe počas vyučovania. Športová obuv do telocvične
musí byť čistá a tenisky nesmú mať čiernu podrážku.
(6) Žiak sa na školské akcie / divadelné predstavenie, koncert, návšteva kina, knižnice
atď./ oblečie slušne. Za slušné oblečenie na takýto typ akcie školský poriadok
nepovažuje športové oblečenie – tepláky. ( Dodatok č. 2)
2.2.7 Povinnosti týždenníkov
(1) Za poriadok v triede zodpovedajú týždenníci. Ich podrobné povinnosti im uložia triedni
učitelia. K základným povinnostiam týždenníkov patrí: prichádzať do triedy prví a odchádzať
poslední, dbať o disciplínu spolužiakov, nahlásiť chýbajúcich žiakov vyučujúcim a prípadnú
neprítomnosť vyučujúceho ohlásiť vedeniu školy (kvôli zastupovaniu) po uplynutí 5 minút
od začiatku vyučovacej hodiny.
(2) Ţýždenníci dbajú, aby trieda bola počas vyučovania aj po jeho ukončení v náležitom
poriadku, dbajú na pravidelné utieranie tabule.
(3) V prípade potreby a na pokyn vyučujúceho prinesú do triedy potrebné učebné pomôcky.
(4) Počas veľkej prestávky ostávajú týždenníci v triede, vetrajú len spodnými oknami, ktoré
nevyvesujú zo závesov, umyjú tabuľu, podľa potreby popolievajú kvety.
(5) Po skončení vyučovania skontrolujú čistotu a poriadok v triede (uzavretý vodovodný
kohútik, vypnuté svetlá, čistá tabuľa, vyzbierané papiere po zemi a v laviciach).
(6) Zistené nedostatky alebo poškodzovanie triedy hlásia triednemu učiteľovi.

2.2.8 Starostlivosť o ochranu zdravia, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
(1) Žiak počas vyučovania, prestávok ako aj na podujatiach organizovaných školou, chráni
svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
(2) Žiakom, v záujme aktívnej ochrany zdravia, nie je dovolené fajčiť, piť alkoholické nápoje,
energetické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu, žuť čas vyučovania žuvačky, používať
zdraviu škodlivé látky. Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje nosenie,
prechovávanie, rozširovanie a užívanie drog, tabaku a alkoholu. (Dodatok č. 2)
(3) V prípade náhlej nevoľnosti, alebo ochorenia, žiak ihneď informuje vyučujúceho, učiteľa
vykonávajúceho dozor, alebo najbližšiu dospelú osobu.
2.2.9 Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
(1) Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby (učebnice a zošity nosí zabalené).
(2) Svoje pracovné miesto a všetky spoločné priestory triedy a školy udržiava v čistote.
(3) Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, zaplatí zostatkovú hodnotu učebnice
(hodnota učebnice je rozpísaná na obdobie 5 rokov). Pri strate uhradí celú hodnotu učebnice.
(4) Žiak chráni pred poškodzovaním školské zariadenie. Akékoľvek poškodenie školského
zariadenia je žiak povinný prostredníctvom rodičov, resp. zákonných zástupcov uhradiť v
plnej výške, alebo dať do pôvodného stavu.
(5) Žiak je povinný oznámiť triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo učiteľovi, ktorý
vykonáva dozor bezprostredne po zistení poškodenia na zariadení v triede alebo škole, ktoré
by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo zdravie žiakov.
(6) )Žiak môže manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi len na pokyn učiteľa.
(7) Stratu osobných vecí oznámi žiak ihneď svojmu triednemu učiteľovi, prípadne inému
vyučujúcemu. Žiak si môže poistiť veci pre prípad krádeže. Za škody spôsobené krádežou z
neuzamknutých šatní škola ani poisťovňa nezodpovedá.
2.2.10 Povinnosti žiakov v školskej jedálni
(1) Do školskej jedálne prichádza žiak pokojne a disciplinovane.
(2) Pred príchodom do jedálne si umyje ruky mydlom.
(3) Čaká v rade, nepredbieha sa a správa sa ticho, rešpektuje pokyny učiteľa, ktorý vykonáva
dozor.
(4) Pri výdajnom okienku si berie obed a príbor, sadne si na voľné miesto a pokojne obeduje.
(5) Po ukončení obeda žiak po sebe odnesie použitý riad a opúšťa školskú jedáleň.

(6) Odpadky z ovocia, obaly z jogurtov, džúsov, keksov odhadzuje do košov.
(7) Žiak neodhadzuje prebytky stravy v priestoroch školy ani pred školou.
Článok 3
Organizácia vyučovania
Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.
Rozvrh hodín je umiestnený v každej triede na viditeľnom mieste. Vyučovanie sa začína
o 7.45 hod. a končí spravidla o 13.10 hod. Vyučovacie hodiny dopoludnia i popoludní sú 45
minútové. Prestávky trvajú 10 a 15 minút. Obedňajšia prestávka je 30 minútová.

3.1. Vyučovacie hodiny
1. hodina - 07, 45 - 08, 30 hod. ( 10 - minútová prestávka )
2. hodina - 08, 40 - 09, 25 hod. ( 15 - minútová prestávka )
3. hodina - 09, 40 - 10, 25 hod. ( 10 - minútová prestávka )
4. hodina - 10, 35 - 11, 20 hod. ( 10 - minútová prestávka )
5. hodina - 11, 30 - 12, 15 hod. ( 10 - minútová prestávka )
6. hodina - 12, 25 - 13, 10 hod. ( 30 - minútová prestávka )
7. hodina - 13, 40 – 14, 25 hod.

Článok 4
Práva a povinnosti rodičov a iných osôb
4.1. Práva rodičov
(1) Rodič má právo na poskytnutie bezplatného vzdelania svojho dieťaťa.
(2) Rodič má právo na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.
(3) Rodič má právo na informácie o škole, ako napr.: koncepčný zámer školy, školský
vzdelávací program, projekty, počty žiakov v triedach, vybavenie školy, správa o výchovnovzdelávacej činnosti.
(4) Rodič má právo na individuálny prístup k svojmu dieťaťu vo výchove a vzdelávaní v
škole.

(5) Rodič má právo požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti
o správnosti klasifikácie.
(6) Rodič má právo predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho
procesu.

4.2. Povinnosti rodičov
(1) Rodič je povinný prihlásiť dieťa do školy a dbať o to, aby dochádzalo do nej pravidelne a
včas.
(2) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca
povinný najneskôr do 24 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.
(3) Rodič je povinný predložiť lekárske potvrdenie o chorobe najneskôr do 3 dní od nástupu
dieťaťa do školy.
(4) Rodič je povinný písomne požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania z vopred
známych dôvodov napr. rodinné udalosti, návšteva lekára.
Zákonný zástupca má právo uvoľniť z rodinných dôvodov žiaka z vyučovania 2 krát za
každý polrok v školskom roku. Ospravedlnenie od rodiča aj lekára sa musí povinne
nachádzať len v žiackej knižke.
(5) Rodič je povinný zabezpečiť dieťaťu dostatočné množstvo školských pomôcok
nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.
(6) Rodič je povinný zabezpečiť pravidelnú domácu prípravu žiaka na vyučovanie, dozerať na
jeho prípravu na nasledujúci deň.
(7) Rodič je povinný vytvoriť všetky podmienky pre zdravý vývoj svojho dieťaťa.
(8) Rodič sa má zúčastňovať na schôdzkach rodičovského združenia, prípadne sa iným
spôsobom informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
4.3. Spolupráca školy a rodiny
(1) Škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka prostredníctvom žiackej
knižky. Známky žiaka sú zaznamenávané aj v elektronickej žiackej knižke, aktualizujú sa
súčasne so zápisom do žiackej knižky.
(2) Učiteľ oznamuje rodičom kladné hodnotenia, pochvaly a problémy v správaní. Taktiež
ich informuje o organizovaní rôznych podujatí v škole i mimo školy. Na tento účel učiteľ
využíva aj informovaný súhlas rodičov.

(3) Na spoluprácu s rodičmi škola okrem žiackej knižky využíva individuálne osobné
stretnutia, konzultácie a triedne a plenárne rodičovské združenia.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky školského poriadku môžu navrhovať žiaci, pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci

svojimi

pripomienkami

na

poradách,

alebo

vedeniu

školy,

rodičia

prostredníctvom výboru rodičovského združenia.
(2) Zmeny a doplnky po prerokovaní v pedagogickej rade schvaľuje riaditeľ školy.
(3) Povinnosťou triednych učiteľov je so školským poriadkom a jeho doplnkami oboznámiť
žiakov na začiatku školského roka a podľa potreby na triednických hodinách. Rodičia musia
byť oboznámení so školským poriadkom na prvom triednom stretnutí rodičovského
združenia.
(4) Neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku sú jeho prílohy.
(5) Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia riaditeľom školy.
(6) Každý zamestnanec školy a žiak musí školský poriadok zobrať na vedomie a riadiť sa
ním.

PRÍLOHA Č.1
Článok 7
Ochrana detí pred sociálno-patologickými javmi
a opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí
A. Základné povinnosti triednych učiteľov, učiteľov a vychovávateliek v ŠKD
1. Zabezpečovať aplikáciu prevencie šikanovania, drogových závislostí a iných negatívnych
javov tak, aby bola integrálnou súčasťou výchovy a vzdelávania. V rámci problematiky
využívať rôzne formy a metódy práce.
2. Formovať právne a občianske vedomie, primeraný hodnotový systém, etické normy
a humánne cítenie žiakov, poskytovať žiakom pomoc a poradenstvo.
3. Vlastným modelovým príkladom formovať pozitívne postoje detí k zdravému životnému
štýlu.
4. Osobitú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálno – patologickými javmi.
5. Zorganizovať besedy s odborníkmi rôznych inštitúcií, ako napr.: CPPPaP, polícia, mestská
polícia. V rámci týždňa boja proti drogám zorganizovať preventívne aktivity.
6.

Monitorovať zmeny v správaní, prípadne v celkovom fyzickom a psychickom stave
dieťaťa a byť indikátorom ohrozenia dieťaťa, každé takéto ohrozenie bezodkladne riešiť.

7.

V prípade odôvodneného podozrenia na zanedbávanie, fyzické alebo psychické týranie,
sexuálne zneužívanie, alebo v prípade účasti žiaka na šikanovaní, užívaní alebo šírení
drog, bezodkladne to oznámiť riaditeľke školy, ktorá okamžite požiada o spoluprácu
príslušný odbor sociálnych vecí, prípadne mestskú alebo štátnu políciu.

8. V prípade žiaka s výraznými poruchami správania spolupracovať s výchovnou poradkyňou,
ktorá zabezpečí psychologické vyšetrenie. Na základe výsledku riaditeľ školy navrhne
diagnostický

pobyt žiaka v diagnostickom centre pre deti v spolupráci s príslušným

odborom sociálnych vecí a CPPPaP.
9

V prípade podozrenia zo strany školy, že sa u žiaka jedná o závažnú otravu drogou alebo
inoulátkou, okamžite zabezpečiť žiakovi prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú
starostlivosť a

okamžite

informovať

zákonného zástupcu žiaka. V prípade

neovládateľného agresívneho správania žiaka, škola požiada o pomoc políciu.
10. Pri nedostatočnej spolupráci rodičov a zákonných zástupcov alebo pri opakovanom
priestupku súvisiaceho s užívaním, resp. distribúciou drog, s psychickým i fyzickým
týraním, sexuálnym zneužívaním, triedny učiteľ nahlási tieto skutočnosti riaditeľovi

školy a škola písomne nahlási prípad príslušnej CPPPaP, Odboru sociálnych vecí a
mestskej, resp. štátnej polícii.
11.V záujme výchovného usmernenia využívania voľného času detí, organizovať v škole
triednické hodiny, záujmové krúžky, propagovať mimoškolskú činnosť organizovanú v
centrách voľného času a v zariadeniach pre mimoškolskú činnosť.
12. Riaditeľ školy je povinný oboznámiť pracovníkov školy s platnými právnymi predpismi,
ktoré riešia uvedenú problematiku.
13. Riaditeľ školy vydáva prísny zákaz nosenia, prechovávania a užívania nelegálnych drog
pre všetkých pracovníkov i žiakov školy.
14. Riaditeľ školy bude porušenie tohto zákazu riešiť ako hrubé porušenie školského poriadku
a v zmysle platných právnych predpisov vyvodí proti porušovateľovi zákazu patričné
opatrenia a sankcie.
15. Informovať žiakov, ich rodičov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných
zariadení a možnostiach využitia ich služieb.
B. Povinnosti dozor konajúcich učiteľov, školníka, hospodárky, upratovačiek a
vychovávateliek ŠKD
1. Pri príchode žiakov do školy, počas prestávok i počas , činnosti záujmových krúžkov,
počas pobytu žiakov v ŠKD pozorovať správanie sa žiakov a evidovať veci, ktoré prinášajú
žiaci do školy. Pri každom zistení nejakého negatívneho javu, ktorý by ohrozoval zdravie a
správanie detí, okamžite vykonať príslušné opatrenia.
2. Počas prestávok kontrolovať pobyt a správanie sa žiakov na WC, na chodbách i v areáli
školy. V prípade zistenia negatívneho javu, okamžite vykonať nápravu a oznámiť to
triednemu učiteľovi, ktorý postupuje ako je uvedené v bode A, bod 1 - 5.
C. Povinnosti žiakov
1. Žiak je povinný dôsledne dodržiavať školský poriadok a presne plniť povinnosti v ňom
uvedené.
2. Každému žiakovi riaditeľ školy prísne zakazuje nosiť, prechovávať a užívať akúkoľvek
nelegálnu drogu.
3. V prípade, že žiak poruší tento zákaz riaditeľa, bude to triedny učiteľ a Pedagogická rada
školy považovať za hrubé porušenie disciplíny a bude mu udelené pokarhanie od riaditeľa
školy a následne znížená známka zo správania. Ak by sa porušovanie tohto zákazu opakovalo,
bude žiak navrhnutý a zaradený v diagnostickom centre pre deti.

4. Žiak bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy, alebo iným
pedagogickým pracovníkom, ak zistí, že v jeho blízkom okolí ( v triede, v šatni, na školskom
dvore, vo WC a pod.) niekto manipuluje s drogami, alebo vykonáva činnosť, ktorá by
ohrozovala zdravie žiakov (fajčenie, šírenie a užívanie drog, šikanovanie, fyzické a psychické
týranie, krádeže, ničenie školského majetku, ničenie majetku spolužiakov).
5. Každý žiak je povinný správať sa v škole a v triede tak, aby nenarušoval vyučovanie a aby
prispieval k vytváraniu vzájomnej dôvery.
6. Každý žiak je povinný správať sa tak, aby nepoškodzoval svoje zdravie ani zdravie
spolužiakov.

Školský poriadok prerokovaný v pedagogickej rade dňa 30. augusta 2016
Schválil: PaedDr. Miroslava Lapšová - riaditeľka školy

Základná škola J. A. Komenského, Komenského 50, 020 01 Púchov
Číslo: 14/2016

Školský poriadok

Dodatok č. 1

Prerokovaný :
na pedagogickej rade dňa 28. augusta 2017

PaedDr. Miroslava Lapšová
riaditeľka školy

Po prerokovaní na Pedagogickej rade 28.08.2017 sme do Školského poriadku doplnili
nasledovné:
2.2 Povinnosti žiakov
2.2.3 Správanie sa žiakov počas vyučovania
Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v
odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, dozorkonajúceho
učiteľa alebo riaditeľa školy, resp. jeho povereného zástupcu. Z uvedeného bodu vyplýva, že
žiak nesmie nosiť a používať mobilný telefón počas vyučovania čo je od 7.45 do poslednej
vyučovacej hodiny nepretržite,

/vrátane 7. vyučovacej hodiny a krúžkov, ktoré

navštevuje ./ Mobilný telefón je zakázané používať aj pri stolovaní v školskej jedálni.Ak
si žiak mobilný telefón donesie do školy, musí ho mať odložený v skrinke, prípadne u
triedneho učiteľa /podľa dohody/. Za mobilný telefón si zodpovedá sám, za jeho stratu škola
nenesie zodpovednosť. Používanie mobilného telefónu počas vyučovacích hodín a prestávok
je hrubým porušením školského poriadku
2.2.4 Správanie sa žiakov počas prestávky
(8) Prestávku malú , veľkú - využíva žiak na občerstvenie – príjem potravy a pitný režim
/jesť a piť sa smie iba počas prestávok, ak žiak potrebuje z nejakých dôvodov doplniť tekutiny
je to možné jedine po dohovore s vyučujúcim učiteľom, jesť sa smie jedine počas jednotlivých
prestávok/,

na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na vykonanie osobnej

hygieny, na relaxáciu a pod..
Článok 3
Organizácia vyučovania
V organizácii vyučovania sme doplnili vyučovanie o nultú hodinu.
3.1. Vyučovacie hodiny
0. hodina- 06,55 – 07.40 hod. ( 5 – minútová prestávka)
1. hodina - 07, 45 - 08, 30 hod. ( 10 - minútová prestávka )
2. hodina - 08, 40 - 09, 25 hod. ( 15 - minútová prestávka )
3. hodina - 09, 40 - 10, 25 hod. ( 10 - minútová prestávka )
4. hodina - 10, 35 - 11, 20 hod. ( 10 - minútová prestávka )
5. hodina - 11, 30 - 12, 15 hod. ( 10 - minútová prestávka )
6. hodina - 12, 25 - 13, 10 hod. ( 30 - minútová prestávka )
7. hodina - 13, 40 – 14, 25 hod.

Základná škola J. A. Komenského, Komenského 50, 020 01 Púchov
Číslo: 14/2016

Školský poriadok

Dodatok č. 2

Prerokovaný :
na pedagogickej rade dňa 30. augusta 2018

PaedDr. Miroslava Lapšová
riaditeľka školy

Po prerokovaní na Pedagogickej rade 30.08.2018 sme do Školského poriadku doplnili
nasledovné:

2.2.2 Dochádzka žiakov do školy
Žiaci 9-teho ročníka môžu vymeškať v rámci návštevy stredných škôl – Deň otvorených
dverí maximálne 2 vyučovacie dni.
2.2.3 Správanie sa žiakov počas vyučovania

(19) Počas vyučovania žiak nesmie opustiť triedu, hygienické zariadenie využije počas malej
alebo veľkej prestávky.
2.2.6 Starostlivosť o zovňajšok

(1) Na vyučovanie prichádza žiak vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený (bez
akéhokoľvek

líčenia, nalakovaných nechtov, piercingu, výstredných účesov, atď).

Za

porušenie tohto bodu nasleduje pokarhanie triednym učiteľom. / slovo výstredného bolo
nahradené slovom akéhokoľvek/
(6) Žiak sa na školské akcie / divadelné predstavenie, koncert, návšteva kina, knižnice
atď./ oblečie slušne. Za slušné oblečenie na takýto typ akcie školský poriadok
nepovažuje športové oblečenie – tepláky. ( Dodatok č. 2)
2.2.8 Starostlivosť o ochranu zdravia, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách (2)
Žiakom, v záujme aktívnej ochrany zdravia, nie je dovolené fajčiť, piť alkoholické nápoje,
energetické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu, žuť čas vyučovania žuvačky, používať
zdraviu škodlivé látky. Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje nosenie,
prechovávanie, rozširovanie a užívanie drog, tabaku a alkoholu.

