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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 
Školský poriadok určuje základné pravidlá, ktoré by mali usmerňovať vzájomnú existenciu 

a spoluprácu žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

školy, v záujme vyššej kvality výchovy a vzdelávania. 

Školský poriadok je vydaný na základe Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona NR SR č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základnej 

škole v znení neskorších predpisov a platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov, vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a z Dohovoru o právach dieťaťa. 

Článok 2 

Organizácia vyučovania 
 

2.1 Hlavnú budovu školy otvára školník o 6.30 hod. a zatvára ju upratovačka po skončení  
vyučovania a záujmovej činnosti o 17.30 hod.. 

 
2.2   Žiaci prichádzajú do školy o 7.45 hod. okrem žiakov ŠKD a žiakov dochádzajúcich (ktorí do 

7.45 čakajú na prízemí školy). Žiak prichádza do triedy najneskôr 5 minút pred začiatkom 
vyučovania. Začiatok vyučovania je stanovený na 8.00 hod.. Vstup žiakov do triedy pred 7.45 

hod. bez učiteľa je zakázaný. Každý žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné 

podujatia školy pravidelne a včas. 

  
2.3 Oneskorený príchod žiakov do školy sa toleruje len v ojedinelých a ospravedlnených   

prípadoch, pri pravidelných opakovaných neskorých príchodoch informuje triedny učiteľ  

       rodičov a v prípadne zlepšenia navrhne riaditeľke školy nápravné opatrenia. 
 

2.4  Pri príchode do školy  a odchode používajú žiaci určené vchody pre 1. a 2. stupeň. Pri ceste do 

a zo školy dodržiavajú žiaci dopravné predpisy. 
 

2.5  Žiak je povinný byť v škole 5 minút pred prvou vyučovacou hodinou až do konca poslednej 

vyučovacej hodiny bez možnosti svojvoľne opustiť školu. Opustiť školu počas vyučovania 

môže len na základe priepustky podpísanej rodičom a triednym učiteľom v súlade s pravidlami 
pre uvoľňovanie žiakov z vyučovania uvedenými v Článku 4. 

 

2.6 Žiak je povinný po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedieť na svojom pracovnom mieste 

alebo čakať pred odbornou učebňou.  

  

2.7  Akákoľvek  verejná činnosť v mimo vyučovacom čase musí byť riadená dospelou osobou 
a pokiaľ nie je v rozvrhu mimo vyučovacej činnosti, musí byť na ňu súhlas riaditeľky školy. 

 

2.8 Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy.  
Rozvrh hodín je v každej triede. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí hudobnou 

znelkou. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové. Veľká prestávka trvá 15 

minút, je po tretej vyučovacej hodine. 
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Vyučovacia doba   

  6.30 - 7.00 príchod žiakov zapísaných do školského klubu 

  7.45 - 7.55 príchod žiakov na vyučovanie 

  8.00 -  8.45 1. vyučovacia hodina 

  8.45 -  8.55  malá prestávka 

  8.55 - 9.40 2. vyučovacia hodina 

  9.40 - 9.50 malá prestávka 

  9.50 -        10.35 3. vyučovacia hodina 

10.35 -        10.50 veľká prestávka 

10.50  -        11.35 4. vyučovacia hodina 

11.35 -        11.45 malá prestávka 

11.45 -        12.30 5. vyučovacia hodina 

12.30 -        12.40 malá prestávka 

12.40 -        13.25 6. vyučovacia hodina 

13.25  -        13.30     malá prestávka  

13.30 -        14.10 7. vyučovacia hodina 

2.9  Pri opustení učebne sú žiaci povinní zanechať učebňu v úplnom poriadku, vyčistiť lavice od 
odpadkov, zotrieť tabuľu a po poslednej vyučovacej hodine v danej miestnosti vyložiť stoličky 

na lavice. 

 

2.10 Ak žiak nesplní podmienky hodnotenia a klasifikácie stanovené klasifikačným poriadkom a 
vyučujúcim daného predmetu, vyučujúci má právo navrhnúť riaditeľke školy nariadenie 

komisionálnej skúšky.    

 
2.11 Žiaci, ktorí  navštevujú podujatia v popoludňajších hodinách, (ZÚ a pod.) a v mimoriadnych 

prípadoch pred prvou vyučovacou hodinou, prichádzajú do školy 10 minút pred začiatkom 

činnosti. Pedagogického zamestnanca čakajú na prízemí školy,  riadia sa jeho pokynmi a on je 
za žiakov zodpovedný v plnom rozsahu. 

 

2.12 Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy používať skateboardy,  kolieskové 

korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.  
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Článok 3 
Žiaci 
 

3.1 Práva žiakov  
 

Práva žiaka vyplývajú z Dohovoru o právach dieťaťa, Svetového kódexu detských práv a 

ustanovení školského zákona.1 
 
Každý žiak má právo:  

a) na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom odbore a zameraní,  
b) vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,   
c) poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie v každom predmete,   
d) na zdôvodnenie klasifikácie a na analýzu chýb v ústnych odpovediach bezprostredne po 

odpovedi, v písomných a grafických prácach do 14 dní,   
e) na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom školským zákonom,  
f) na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,   
g) na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,  
h) na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,   
i) na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,  
j) na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,   

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,  
k) na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu,  
l) na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami a záujmami v 

rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom a možnosťami školy,   
m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,   
n) požiadať písomne o komisionálne preskúšanie,  
o) požiadať riaditeľku školy o umožnenie štúdia v zahraničí a o prestup na inú školu,     
p) podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti,  
q) na individuálne vzdelávanie.2 

 

 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie 

s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie 

nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove 

a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 

 
3.2 Povinnosti žiakov  
 

Povinnosti žiakov vyplývajú z ustanovení školského zákona.3 Žiaci zachovávajú pravidlá 

školského poriadku, o ktorých ich triedni učitelia poučia vždy na začiatku školského roka, na 

začiatku 2. polroka a podľa potreby aj v jeho priebehu. Presné znenie školského poriadku je 

zverejnené na webovej stránke školy. 

 

 

 

 

____________________________________ 
1 § 144 ods. 1,2,3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
2 § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
3 § 144 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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3.2.1 Príchod žiakov do školy 

 

a) Každý žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a včas. 

Žiaci prichádzajú do školy o 7.45 hod. okrem žiakov ŠKD a žiakov dochádzajúcich (ktorí do 
7.45 čakajú na prízemí školy). Žiak prichádza do triedy najneskôr 5 minút pred začiatkom 

vyučovania. 

 
b)  Po príchode do školy sa žiaci prezujú na prízemí. Prezúvanie je povinné. Na prezúvanie žiaci 

používajú čistú obuv spevnenú šnurovaním alebo zapínaním, t.j. sandále, papuče alebo 

ortopedické vsuvky. Nie je dovolené používať obuv určenú na telesnú a športovú výchovu, t. j. 
tenisky a inú športovú obuv. Povinnosť žiakov prezúvať sa pri vstupe do školy platí celoročne, 

jej plnenie kontrolujú učitelia vykonávajúci dozor. Neprezutie sa bude považované za 

porušenie školského poriadku. Vrchný odev a prezuvky si odkladajú do šatníkov. Na odev 

musí mať každý žiak ramienko, na obuv vrecúško. Po prezutí odchádzajú žiaci do tried. Vstup 
do tried bez prezuviek sa zakazuje. O 7,55 hod. služba povinne zamkne šatníky. Žiaci nesmú 

chodiť v prezuvkách mimo budovy školy. 

 
c)   Každý žiak chodí do školy vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený, nosí so 

sebou hygienické potreby. Za výstrednosť sa považuje nevhodné maľovanie tváre a nechtov, 

nápadné farbenie vlasov, nosenie nevhodných účesov, odevov, doplnkov (neprimerané 

náušnice) a symbolov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine. 
 

d)  Žiaci zdravia všetkých zamestnancov  v škole pozdravom „Dobrý deň“. Pozdrav musí byť 

zrozumiteľný. Vyučujúcich oslovujú „pán učiteľ, pani učiteľka“, vychovávateľky „pani 
vychovávateľka“. 

 
3.2.2  Správanie  žiakov na vyučovaní 

 

a) Na každú vyučovaciu hodinu žiaci prichádzajú včas, pripravení, so žiackou knižkou  a 
všetkými pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Žiaci sa pripravujú aj na vyučovacie 

hodiny, ktoré supluje iný učiteľ. V prípade, ak si žiak opakovane  bez závažnejšieho dôvodu 

neprinesie potrebné pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené výchovné opatrenie alebo 
navrhnutá znížená známka zo správania. 

 

b) Na vyučovaní  žiak pozorne sleduje výklad učiteľa a odpovede spolužiakov, svedomito 

a aktívne pracuje. Svojou činnosťou neruší vyučovanie. Ak chce prehovoriť, musí sa prihlásiť, 
odpovedá až na vyzvanie učiteľom. Počas vyučovania sa žiak snaží získať na hodine čo 

najviac vedomostí, aby jeho pobyt v škole bol čo najefektívnejší. 

 
c) Pri oneskorenom príchode na vyučovanie, žiaci vchádzajú do učebne po zaklopaní. Pozdravia 

sa vyučujúcemu a ospravedlnia sa. 

 
d) Žiaci zaujmú v učebni miesta podľa zasadacieho poriadku, dohodnutého s triednym učiteľom 

na dané obdobie školskej práce.  

 

e) Počas vyučovania  môže žiak opustiť triedu iba so súhlasom vyučujúceho. Žiak opustí školskú  
       budovu len z vážnych dôvodov (návšteva lekára) so súhlasom triedneho učiteľa a v doprovode  

       rodiča alebo osoby staršej ako 18 rokov. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa rozhodne  

      o uvoľnení vyučujúci príslušnej hodiny alebo zástupca riaditeľky školy. 
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f) Na vyučovanie výchovných predmetov si žiaci pravidelne nosia pomôcky a na hodiny TSV, 

VYV, TchV aj príslušné oblečenie. Pri opakovanom porušovaní tohto predpisu bude žiakovi 

udelené výchovné  opatrenie alebo znížená známka zo správania. 
 

g) Ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine 

stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie zápisu o strate s príslušným zástupcom riaditeľky 

školy, ktorý vykoná ďalšie opatrenia. 
 

h) Opakované priestupky u toho istého žiaka budú postihované výchovnými opatreniami, 

pohovorom s rodičmi a následne  zníženou známkou zo správania. 
 

i) Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, nemá domácu úlohu, ospravedlní 

sa vyučujúcemu na  začiatku hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. 
 

j) Na začiatku a na konci vyučovacej hodiny, pri príchode učiteľa alebo inej dospelej osoby do 

triedy, žiaci povstanú. 

 
k) Pri odpovediach hovoria žiaci jasne a zrozumiteľne, predložia na požiadanie učiteľa zošit 

a žiacku knižku. 

 

l) Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie 

ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako jeden týždeň, 

musí vyučujúcemu TSV predložiť potvrdenie od lekára. 
 

3.2.3 Správanie žiakov cez prestávky 

 
a) Po  ukončení hodiny žiaci povstanú na pokyn učiteľa. 

 

b) Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú si veci na ďalšiu hodinu. Veľkú 
prestávku trávia žiaci podľa vlastného uváženia (trieda, chodba). Sú povinní riadiť sa pokynmi 

dozoru. Týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede (čistá tabuľa, príprava pomôcok 

a podľa  pokynov triedneho učiteľa). 

 
c) Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa (z bezpečnostných 

dôvodov) a to len otváraním vetracích okien. Žiakom sa zakazuje vykláňať sa z okien, 

vyhadzovať papiere, odpadky a iné predmety, vykrikovať na okoloidúcich ľudí. Papiere 
a rôzne odpadky patria do košov a do nádob na separovaný zber. Je zakázané rozhadzovať 

odpadky po chodbách, v záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel. 

 
d) Na chodbách sa žiaci prechádzajú pokojne, nevstupujú do cudzích tried a neprechádzajú  do 

iných poschodí. (ojedinelé, zdôvodnené prípady podľa posúdenia dozoru). 

 

e) Prechod žiakov do odborných učební a na delené hodiny  sa uskutočňuje pred skončením 
prestávky, do telocvične 5 minút pred začiatkom hodiny. 

 

f) Na vychádzkach, exkurziách, výletoch a pod. sa žiaci riadia pokynmi učiteľov. Správajú sa 
disciplinovane, dodržiavajú pravidlá cestnej premávky, v dopravných prostriedkoch sa 

správajú slušne. 

 
g) Počas prestávok, pri presunoch do TV, odborných učební, ŠJ a po skončení vyučovania sa 

žiak pohybuje primerane (dodržiava pravú stranu). Po chodbách a schodištiach sa nebehá. 

Žiak nemôže rušiť a obmedzovať spolužiakov. 
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h) Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, pred koncom prestávky sa disciplinovane 
presunú pred odbornú učebňu. Do odbornej učebne vstupujú len v prítomnosti vyučujúceho. 

 

i) Ak žiak opustí budovu školy bez dovolenia, považuje sa to za hrubé porušenie školského 
poriadku a voči žiakovi budú prijaté výchovné opatrenia.  

 

3.2.4. Odchod žiakov školy 

 

a) Po skončení poslednej vyučovacej hodiny odchádzajú žiaci pod vedením učiteľa na prízemie 

školy. Žiaci, ktorí sa nestravujú v ŠJ sa prezujú, oblečú a  odídu disciplinovane domov. 

 
b)  Žiaci odchádzajú z učebne až vtedy, ak dajú svoje miesto do náležitého poriadku (zodvihnú 

stoličky, upracú svoje miesto, služba skontroluje stav tried, postará sa o čistotu tabule a 

skontroluje uzavretie vodovodného ventilu). Triedu zamyká triedny učiteľ, odborné učebne 
príslušný vyučujúci. 

 

c) Žiaci počas odchodu zo školy dbajú na bezpečnostné predpisy, správajú sa slušne. Po skončení 
vyučovania sa nezhromažďujú pred školou, v zimných mesiacoch sa nešmýkajú na schodišti 

a chodníkoch a guľovaním neohrozujú seba ani okoloidúcich. 

 

d) Do jedálne odchádzajú stravujúci sa žiaci v sprievode učiteľa a riadia sa pokynmi dozoru. 
 

e) Počas 5.a 6. vyučovacej hodiny sú žiaci, ktorým sa skončilo vyučovanie, povinní pri odchode 

zo školy dodržiavať poriadok, nekričať, slušne sa správať  a nerušiť vyučovanie. 
 

f) Zo školskej akcie sa žiaci vracajú do školy. Výnimku môže udeliť učiteľ na základe písomnej 

žiadosti rodičov. 

 
g) Predčasný odchod žiaka zo školy počas vyučovacieho procesu je možný len na základe 

priepustky podpísanej zákonným zástupcom a triednym učiteľom. V prípade celodennej 

neprítomnosti triedneho učiteľa žiadosť o uvoľnenie posudzuje a priepustku podpisuje 
vyučujúci nasledujúcej vyučovacej hodiny. Uvoľneného žiaka si na vrátnici školy osobne 

prevezme zákonný zástupca žiaka alebo ním v priepustke určený doprovod.  

 
3.2.5. Starostlivosť žiakov o  školský majetok 

 

a) Za inventár zodpovedá každá trieda, ktorá sa v nej nachádza. Žiaci šetrne zaobchádzajú 
s inventárom, nepoškodzujú ho. Každé poškodenie hlásia týždenníci ihneď triednemu 

učiteľovi. 

 
b) Žiaci dbajú, aby steny a podlaha triedy boli čisté. Udržiavajú vzornú čistotu počas celého 

vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere učební, nebúchajú nimi a nepoškodzujú ich.  

 

c) Ak žiak úmyselne, alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu 
nahradiť. Rodičia žiaka po dohode s riaditeľkou školy majú možnosť spôsobenú škodu 

odstrániť opravou, náhradným materiálom a pod.. 

 
d) Žiaci sú povinní vzorne sa starať o učebnice, učebné pomôcky a školské potreby. Šetria ich 

a udržiavajú v poriadku a čistote. Na konci školského roka ich v poriadku odovzdajú (okrem 

žiakov 1. ročníka) triednemu učiteľovi.Za stratené a úmyselne poškodené učebnice žiak uhradí 

finančnú čiastku podľa platného cenníka.Za stratenú učebnicu a učebnicu v 1.roku používania 
je úhrada 100 % z ceny učebnice. 
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e) Ak žiak prechádza počas školského roka na inú školu, učebnice si ponechá a odovzdá ich  na 
tej škole, kde končí školský rok. 

f) Žiaci dbajú o to, aby sa neničila, ale udržiavala kvetinová výzdoba v triedach a na chodbách. 

 
g) Všetci žiaci dbajú o čistotu areálu školy. 

 
3.2.6 Starostlivosť žiakov v školskej jedálni 

 

a) Žiak má právo stravovať sa v ŠJ. 
 

b) V ŠJ sa žiaci zdržiavajú len počas podávania stravy. 

 

c) Do jedálne prichádzajú žiaci disciplinovane, bez aktovky, ktorú si odložia na lavičku pred ŠJ. 
 

d) V jedálni a pri stole sa žiaci správajú slušne, nevykrikujú, nerozprávajú nahlas, neničia príbory 

a obrusy.  
 

e) V ŠJ sa žiaci správajú seba obslužne to znamená: samostatne si prinášať jedlo, pitie a po 

konzumácii odnášať stolovací servis na určené miesto. Svoje miesto nechávajú žiaci čisté a pri 
odchode zasunú stoličku. Žiakom 1. ročníka so stolovaním pomáhajú vychovávateľky ŠKD. 

 

f) Žiaci dodržiavajú pokyny dozor konajúceho pedagóga a vedúcej ŠJ. 

 
g) Stravujúci žiak je povinný mať predplatené stravné, pri okienku odovzdať stravný lístok. 

Konzumácia obeda bez stravného lístka sa zakazuje. 

 

3.2.7 Správanie žiakov na verejnosti 

 

a) Svoje správanie na verejnosti podriaďujú žiaci školskému poriadku a predovšetkým 

nepoškodzujú žiaden majetok, úctivo sa správajú k starším a dospelým.    
 

b) Nenavštevujú podujatia, kde sa podávajú alkoholické nápoje, zábavné podniky, hracie 

automaty, filmy mládeži neprístupné. Žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové 
a omamné látky vo všetkých priestoroch školy a mimo školy. V prípade dôvodného 

podozrenia, že žiak požil alkohol, návykové alebo omamné látky počas vyučovania, exkurzie, 

výletu, lyžiarskeho výcviku alebo na uvedené podujatia prišiel pod ich vplyvom, vyučujúci, 
ktorý má dôvodné podozrenie privolá rodičov a políciu. 

 

c) Mimo svojho domova sa v letnom období žiaci zdržiavajú do 21.00 hod., v zimnom do 20.00 

hodiny. Dlhšie len v sprievode rodičov alebo dospelej osoby so súhlasom zákonného zástupcu. 
 

d) Žiak môže opakovane účinkovať v divadle, filme, v televízií alebo v iných obdobných 

verejných vystúpeniach, ktoré neorganizuje škola, len so súhlasom riaditeľky školy.  
 

e) Aj mimo školy žiaci zdravia slušným spôsobom všetkých zamestnancov školy,  správajú sa 

slušne bez porušovania zásad spolunažívania a spoločenských noriem správania. 
 

3.3 Povinnosti triednej samosprávy a týždenníkov  

 

a) Samospráva triedy je volená kolektívom triedy na daný školský rok so súhlasom triedneho 
učiteľa. Jej úlohou je viesť kolektív triedy k dobrej práci, slušnému správaniu v škole i mimo 

nej, starať sa o dodržiavanie školského poriadku žiakmi. Náplň členov samosprávy určuje 

triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa. 
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b) Na každý týždeň určí triedny učiteľ 2 týždenníkov na obdobie jedného týždňa. 
 

c) Týždenníci dbajú na  poriadok v triede, dohliadajú, aby sa neporušovali ustanovenia školského 

poriadku. Dbajú na čistotu v triede a aby sa nepoškodzoval školský majetok. Pripravujú triedu 
na vyučovanie(utretá tabuľa, pripravená krieda a ostatné potreby). Cez prestávku poutierajú 

tabuľu,  starajú sa o čistotu handry a špongie. Každé poškodenie školského majetku alebo 

stratu osobných vecí spolužiakov hlásia triednemu učiteľovi. Tiež hlásia každý priestupok 
žiakov a zjavné porušovanie pracovnej disciplíny. Podľa dohody pomáhajú s učebnými 

pomôckami vyučujúcim. Po odchode žiakov skontrolujú triedu. 

 

d) Oznamujú zástupcom riaditeľky školy neprítomnosť učiteľa, ak tento chýba na vyučovacej 
hodine 5 minút po zvonení.  

 
3.4 Zdravotná starostlivosť 

 

a) Žiaci sa starajú o svoje zdravie. Správajú sa tak, aby sebe ani  svojim spolužiakom nespôsobili 

ujmu na zdraví. 
 

b) Žiaci sú povinní nosiť hygienické vrecúška, používať určené sanitárne zariadenia, udržiavať 

ich v čistote.  
 

c) V záujme ochrany zdravia sa zúčastňujú lekárskych prehliadok, dodržiavajú bezpečnostné 

predpisy v odborných učebniach (Informatiky, TchV, VYV, TSV, Kuchynke, CH, ŠJ a pri 

prácach v areáli školy). 
 

d) Žiakom sa zakazuje vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách,  šmýkať sa po 

zábradlí, chodbách, naháňať sa počas prestávok v triedach i na chodbách. V záujme 
bezpečnosti počas prechodu z tried,  pri odchodoch do odborných učební, na hodiny TSV, 

počas veľkých prestávok a po skončení vyučovania žiaci sú povinní chodiť po pravej strane 

schodišťa a chodieb. 
 

e) Žiaci nemôžu manipulovať a zasahovať do elektronických, elektrických, vodovodných a iných 

zariadení. 

 
f) Je zakázané nosiť do školy ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace pozornosť 

na vyučovaní. 

 
g) Žiaci nemôžu v priestoroch školy hrať hazardné a loptové hry. 

 

h) Žiakom sa zakazuje nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť, zdravie vlastné a zdravie 
spolužiakov a pedagogických  zamestnancov. Za takéto predmety sa považujú sečné, bodné, 

strelné predmety, zápalky, zapaľovače, akúkoľvek pyrotechniku, CD, DVD nosiče a časopisy 

s nevhodným a veku neprimeraným obsahom. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi sa 

odoberie a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú 
zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nebude robiť žiadne opatrenia. 

 

i) Vo vyučovacom čase (vyučovacie hodiny, prestávky, obed v ŠJ, v ŠKD a v ZÚ) žiak nesmie 
používať mobilný telefón. Ten musí byť vypnutý a odložený. Žiak ho môže použiť iba 

v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, vychovávateľa, 

riaditeľky alebo jej zástupcov. Žiakom sa zakazuje aj používanie multimediálnych 

prehrávačov a používanie mobilného telefónu na zhotovovanie akéhokoľvek video a audio 
záznamu, prehrávanie hudby a hranie v celom areáli školy vo vyučovacom čase.  Ak žiak 

poruší školský poriadok v súvislosti s používaním mobilného telefónu, učiteľ poučí žiaka 

o jeho priestupku, žiak je povinný telefón vypnúť, odovzdať ho učiteľovi, ktorý ho uschová na  



 11 

Základná škola Dr. D. Fischera 2, Kežmarok 

Š K O L S K Ý  P O R I A D O K 
 

sekretariáte školy. Po skončení vyučovania sa so žiakom spíše záznam a mobilný telefón mu  
bude vydaný. Za svoj mobilný telefón je žiak osobne zodpovedný. Od 14 rokov sa na žiakov  

vzťahujú všetky ustanovenia trestného poriadku. 

 
j) Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Extrémne 

maľovanie nechtov, líčenie a farbenie vlasov, nosenie pearcingu a tetovanie je zakázané. 

 
k) Nie je prípustné neprimerane verejne prejavovať fyzickú náklonnosť v priestoroch školy a jej 

okolí. 

 

l) Na území  celej školy a celého školského areálu je zakázané fajčiť, užívať alkohol a tiež 
omamné látky. Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov, exkurzií a podujatí mimo 

vyučovania  a tiež počas školských prázdnin a voľných dní. 

 
m) Zakazuje sa nosiť do školy legálne i nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo ich užívať. 

Porušenie zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku. 

 
n) Zakazuje sa počas vyučovacej hodiny konzumovať jedlo. 

 

o) Nie je dovolené manipulovať s otvoreným ohňom v budove školy i mimo nej. 

 
p) Žiaci nemôžu opustiť školu počas vyučovania bez priepustky. 

 

q) Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj náznaky fyzického alebo psychického 
týrania a zneužívania, neprimeraného správania a intolerancie voči žiakom etnických skupín 

a iných vierovyznaní, výsmech, ublíženie na cti, na zdraví a vulgárne vyjadrovanie. 

 

r) Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodič 
bezodkladne škole. 

 

s) Škola netoleruje šikanovanie v žiadnej podobe. Žiaci sú povinní oznámiť už aj zárodky 
šikanovania pedagogickým zamestnancom a zachovať dôvernosť týchto oznámení. 

 

t) Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, kradnúť, vydierať a ubližovať si navzájom fyzicky 
aj psychicky. Vzájomné nezhody a nedorozumenia sa musia riešiť komunikáciou, resp. za 

pomoci pedagógov školy. Žiak musí rešpektovať pokyny zamestnancov školy (učitelia,  

vychovávatelia, údržbár, upratovačky, zamestnanci ŠJ, administratívne pracovníčky). Je 

zakázané klamať, podvádzať a zavádzať všetkých zamestnancov školy. 
 

u) Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov 

a účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša proces výchovy a vzdelávania do takej 
miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľka školy ho môže okamžite vylúčiť 

z procesu výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Riaditeľka  školy bezodkladne zavolá: 
             zákonného zástupcu 

     zdravotnú pomoc4 

     Policajný zbor5 

 
Pri porušení akéhokoľvek zákazu sa bude voči žiakovi postupovať podľa výchovných opatrní  

uvedených v školskom poriadku – Článok 6. 

 
 

_____________ _____________________ 
4 Zákon č. 355/2007 a č. 140/2008 Z. z.  
5 § 58 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. 
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 Článok 4 

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania a ospravedlnenie absencie žiakov 
 
Uvoľňovanie žiakov z vyučovania  
V súlade so školským zákonom platia pre uvoľňovanie žiakov z vyučovania a akcií 
organizovaných školou nasledovné pravidlá: 

 
4.1 Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známe okolnosti, požiada o uvoľnenie.   

a)    Na 1 vyučovaciu hodinu môže žiaka uvoľniť príslušný vyučujúci, na viac ako 1 hodinu, 
        najviac však na 1 deň, triedny učiteľ. Uvoľnenie je možné len na základe priepustky (Príloha) 

podpísanej zákonným zástupcom žiaka a podpísanej triednym učiteľom alebo príslušným 
vyučujúcim.  

b) Na viac ako 1 deň, maximálne však 5 kalendárnych dní počas školského roka, môže žiaka 
uvoľniť len riaditeľka školy. Uvoľnenie je možné len na základe Žiadosti o uvoľnenie žiaka 
odovzdanej triednemu učiteľovi minimálne 3 dni vopred. Žiadosť so svojím vyjadrením 
odovzdá triedny učiteľ bezodkladne riaditeľke školy.  
 

4.2 Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný 

zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

Oznamuje sa telefonicky na tel. čísle 052/4523029 alebo triednemu učiteľovi. Za dôvod 
ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne 

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné 

podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 
mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. 6 Pri nesplnení tejto 

povinnosti bude neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka považovaná za neospravedlnenú absenciu, 

ktorá sa bude posudzovať v zmysle Článku 5 školského poriadku. 
 

4.3 Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z rodinných 

a zdravotných dôvodov. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.7 

Žiak je povinný po nástupe do školy dobrať zameškané učivo najneskôr do 3 dní. Ak žiak počas 

polroka vymešká viac ako 30 % z vyučovacích hodín daného predmetu a má málo známok, 

môže byť na návrh vyučujúceho z daného predmetu komisionálne skúšaný. 
 

4.4 Vyučovanie a podujatie organizované školou môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu 

udalosť v rodine alebo vážne nepredvídateľné objektívne dôvody. Školské akcie konané ako 
náhrada vyučovania sú povinné. Neúčasť na školských akciách musí byť riadne ospravedlnená.  

 

4.5 Žiakov, ktorí prídu na vyučovanie neskôr, zapíše vyučujúci v príslušnej triede do triednej knihy    

ako chýbajúcich. 
 

Ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní 
Žiak je povinný požiadať o ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní nasledovne: 

 

4.6 Na ospravedlnenie absencie je žiak povinný bez zbytočného odkladu po návrate do školy 

(najneskôr však do 48 h) predložiť písomný doklad, ktorý ospravedlňuje jeho absenciu, 
triednemu učiteľovi. 

 

 
 

________________________________________ 
6§144 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
7§ 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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4.7 Všetky písomné ospravedlnenia má žiak v žiackej knižke, v prípade choroby neprítomnosť 

potvrdzuje v žiackej knižke ošetrujúci lekár. Všetky ospravedlnenia absencie žiaka podpisuje 

zákonný zástupca, prípadne iná oprávnená osoba (opatrovník, pestún a pod.) a na požiadanie 

ich predkladajú vedeniu školy; ide o preventívne opatrenie na zlepšenie dochádzky do školy.  

 

4.8 Po dohode s rodičmi si na úvodnom rodičovskom združení tried prvých a piatych ročníkov 

triedny učiteľ vyžiada od zákonných zástupcov vzorové podpisy, ktoré zabránia podvádzaniu 
žiakov pri ospravedlňovaní svojej neprítomnosti a súhlas s podpisovaním všetkých 

ospravedlnení absencie; ide o preventívne opatrenie na ochranu pred záškoláctvom.  

 

4.9Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, vyzve  ho 

na základe upozornenia triednym učiteľom riaditeľka školy písomne, aby svoju neúčasť 

zdôvodnil v stanovenej lehote.  

 

 4.10 Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľka školy umožní na žiadosť zákonného zástupcu po 

odporúčaní príslušného lekára zdravotne znevýhodnenému alebo dlhodobo chorému žiakovi 

prípravu na skúšky a ich vykonanie v náhradnom termín.8 
 

4.11   Oslobodenie od vyučovania z niektorého predmetu (napr. telesná výchova) určuje riaditeľka 

školy iba na základe písomného posúdenia detského lekára a písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu. Necvičiaci žiak počas hodiny TV je v telocvični. 
 

4.12   Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca vopred nepožiada o uvoľnenie z vyučovania  a ani po 

nástupe do školy nepredloží písomné ospravedlnenie, budú mu všetky vymeškané hodiny 

neospravedlnené. 
 
Nedodržanie Článku 4 má za následok neospravedlnenie absencie. 

 
4.13 Za neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní triedny učiteľ udelí, resp. navrhne udelenie  

         výchovných opatrení uvedených v Článku 5: 

 

 1   až   2 neospravedln. vyučovacie hodiny – napomenutie TU 
 3   až   4 neospravedln. vyučovacie hodiny – pokarhanie TU 

 5   až   6 neospravedln. vyučovacích hodín – pokarhanie RŠ 

 7   až  20 neospravedln. vyučovacích hodín – stupeň uspokojivé (2) 
 21 až  40 neospravedln. vyučovacích hodín – stupeň menej  uspokojivé (3)                                                                                                       

 41 a viac neospravedln. vyučovacích hodín – stupeň neuspokojivé (4) 

 
4.14 Udelenie výchovného opatrenia je TU povinný preukázateľným spôsobom informovať 

zákonného zástupcu žiaka. 

 

Pri neospravedlnenej neúčasti viac ako 30 vyučovacích hodín, triedny učiteľ písomne spracuje 
informáciu a hodnotenie žiaka, ktoré v spolupráci s výchovným poradcom postúpi na riešenie 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku 

 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
8§ 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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Článok 5 

Hodnotenie a klasifikácia správania 

 
5.1 Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje 

riaditeľka po prerokovaní na pedagogickej rade. 
 

5.2 Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského  

poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel 

správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na 
verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na základnej škole. Pri klasifikácii správania sa 

v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.9 

 

Článok 6 
                         Opatrenia vo výchove 

 
Opatrenia vo výchove sú pochvaly a iné ocenenia, ale aj opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

 

6.1 Pochvaly  
 
(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť  

pochvalu alebo iné ocenenie.10 
 

(2)Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľka. Návrhy na 

udelenie  
pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa  

udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. 

 
6.1.1 Pochvala od triedneho učiteľa sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh 

iného učiteľa za:  
 

a) výborný prospech a vzorné správanie (priemer známok do 1,2) 

b) úspešnú účasť v školskom kole súťaží a v obvodnom kole za 4. a vyššie miesto 

c) účinnú pomoc triednemu učiteľovi a prácu v prospech triedy nad rámec svojich povinností.  
 
6.1.2 Pochvala od riaditeľa školy a vecná cena sa ukladá na návrh triedneho učiteľa, niektorého 

vyučujúceho alebo pedagogickej rady za:  
 

d) výborný prospech a vzorné správanie počas celej školskej dochádzky (priemer 1,0) 

e) úspešné umiestnenie v obvodnom (1. – 3. miesto) a vyššom kole súťaží 

f) záslužný alebo statočný čin, nezištnú pomoc 
g) iné prospešné konanie podľa zváženia riaditeľky školy  
h) verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou. 

 

Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov. 
 

 

 
 

 
 

 
 

______________________________ 
9Čl. 3 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl  

10§ 58 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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6.2  Opatrenia na posilnenie disciplíny  

 
 Za porušenie školského poriadku, za menej závažné, opakované menej závažné a závažné 
previnenie voči školskému poriadku a previnenie voči zásadám spolunažívania, ľudským právam, 
mravným normám spoločnosti, alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi na posilnenie 
disciplíny uložiť nasledovné výchovné opatrenia: 
 

a) napomenutie od triedneho učiteľa,  
b) pokarhanie od triedneho učiteľa,  

c) pokarhanie od riaditeľa.  
 

 Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladajú za závažné alebo opakované previnenia 

voči  školskému poriadku. Tieto opatrenia predchádzajú spravidla zníženiu stupňa známky zo 

správania. Udeľujú sa pred kolektívom triedy, nie pred kolektívom školy. Bod 6.2.1 je so zápisom do 

Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname a v žiackej knižke, body 6.2.2 a 6.2.3 zapíše 

triedny učiteľ do katalógového listu žiaka. 

6.2.1 Napomenutie od triedneho učiteľa   
Napomenutie od triedneho učiteľa sa ukladá podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh 
niektorého učiteľa za previnenia voči školskému poriadku, ktoré sú špecifikované v 
nasledujúcich bodoch :  

- 1 – 2 neospravedlnené hodiny – neskorý príchod na vyučovanie 
- zabudnutie žiackej knižky, učebných pomôcok, neprezúvanie sa 

- neodôvodnená nepripravenosť na vyučovanie, vyrušovanie na vyučovaní, 

nedisciplinovanosť, nesplnenie si povinností,  
- nenosenie úboru na hodiny telesnej a športovej výchovy 

- nerešpektovanie nariadenia zamestnancov školy, neslušné správanie sa 

k spolužiakom a zamestnancom školy, zdržiavanie sa na chodbách po 
zvonení 

- použitie mobilného telefónu vo vyučovacom čase bez súhlasu učiteľa. 

 

6.2.2 Pokarhanie od triedneho učiteľa  
Pokarhanie od triedneho učiteľa sa ukladá za menej závažné previnenia voči školskému  
poriadku špecifikované nasledovne :  

 

- 3 – 4 neospravedlnené vyučovacie hodiny 

- za opakované priestupky z bodu jeden 
- používanie hrubých slov, náznak šikanovania 

- vyhadzovanie papierov a predmetov z okien 

- opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku školy 
- podvádzanie s dokladmi na ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní alebo  

na akciách organizovaných školou 

-     svojvoľné opustenie budovy školy počas vyučovacieho dňa.  

 
6.2.3 Pokarhanie od riaditeľa školy  

Pokarhanie od riaditeľa školy sa ukladá za opakované menej závažné (špecifikované v bode 
6.2.2 a závažné previnenia voči školskému poriadku špecifikované nasledovne:  

 
- 5 – 6 neospravedlnených vyučovacích hodín 
- vážne porušenie školského poriadku, alebo opakované porušovanie (keď 

pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok) 

- nerešpektovanie školských požiadaviek na  primeranosť zovňajšku 
- nerešpektovanie zásad slušného správania 
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- nerešpektovanie pokynov vyučujúcich na hodinách, počas prestávok 
a aktivít, ktoré organizuje škola 

- opakované porušenia z bodu 6.2.2 

- nedovolená manipulácia s cudzími vecami bez súhlasu majiteľa 
- podvod a klamstvo (podľa závažnosti aj znížená známka zo správania) 

- úmyselné ničenie školského majetku 

- opakované použitie mobilného telefónu bez súhlasu učiteľa 
- porušenie zákazu fotografovania a zhotovovania zvukových a obrazových 

záznamov v priestoroch školy 

- náznaky šikanovania 

- prisvojenie si cudzej veci 
- úmyselné zatajenie skutočnosti, ktorá by mohla viesť k ohrozeniu 

bezpečnosti, zdravia, či života iných osôb 

- za úmysel ublížiť, ohroziť zdravie spolužiakom alebo majetok školy 
 

6.3 Hodnotenie správania žiakov 
Správanie sa klasifikuje týmto stupňami: 

a) Stupeň 1 (Veľmi dobré) za:  

– správanie sa v súlade so školským poriadkom  
 

b) Stupeň 2 (Uspokojivé) za: 

– 7 až 20 neospravedlnených vyučovacích hodín 

– vulgárne vyjadrovanie 
– nosenie zakázaných predmetov do školy 

– úmyselné ničenie školského majetku 

– opakované použitie mobilného telefónu bez súhlasu učiteľa 
– porušenie zákazu fotografovania a zhotovovania zvukových a obrazových 

záznamov v priestoroch školy 

– náznaky šikanovania 

– prisvojenie si cudzej veci 
– opakované porušovania z bodu 6.2.3 a iné závažné porušenie školského 

poriadku 

– úmyselné zatajenie skutočnosti, ktorá by mohla viesť k ohrozeniu bezpečnosti, 
zdravia, či života iných osôb 

– za úmysel ublížiť, ohroziť zdravie spolužiakom alebo majetok školy 

 
c) Stupeň 3 (Menej uspokojivé) za: 

– 21 až 40 neospravedlnených vyučovacích hodín 

– šikanovanie 

– ťažšie fyzické ublíženie na zdraví vyžadujúce lekárske ošetrenie 
– mimoriadne vulgárne a oplzlé vyjadrovanie 

– opakované porušovanie z bodu b) a iné závažné porušenie školského poriadku  

 
d) Stupeň 4 (Neuspokojivé) za: 

– 41 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín 

– za opakujúce sa závažné priestupky z bodov b), c) a iné závažné porušenie 
školského poriadku. 

 

 

 
 

 

_____________________________________ 
11Čl. 5 Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl  
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6.4 Pravidlá pre žiakov 9. ročníka počas dní otvorených dverí na SŠ 
 

1. Žiak môže navštíviť maximálne dve stredné školy. 

2. Triednemu učiteľovi oznámi žiak deň vopred a predloží podpísanú priepustku od zákonného 
zástupcu, že sa zúčastní na DOD. 

3. Žiak sa môže zúčastniť na DOD iba v doprovode zákonného zástupcu. 

4. Účasť žiaka na DOD potvrdí príslušná stredná škola. Bez potvrdenia sa budú hodiny 
považovať za neospravedlnené. 

5. Žiak, ktorý navštívi strednú školu v Kežmarku, bude ospravedlnený maximálne z troch 

vyučovacích hodín. 

6.  Žiak, ktorý navštívi strednú školu mimo Kežmarku, bude ospravedlnený na celý deň. 

 

Článok 7 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 

 Pri hodnotení a klasifikácii žiakov učitelia postupujú v súlade so školským zákonom, 
Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a v súlade s vnútornou 
smernicou pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov (Klasifikačný poriadok Zš Dr. D. Fischera 2 
Kežmarok), ktorá upravuje hodnotenie a klasifikáciu žiakov školy.  

 

Článok 8  
        Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

 
Práva12a povinnosti13 zákonného zástupcu žiaka upravuje § 144 školského zákona. 

 

8.1 Práva zákonného zástupcu 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

 

a) vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie 
podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom 

a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo 

na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia  (dodržiavanie rajonizácie podľa určenia 
zriaďovateľom) možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy, 

 

b) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali 

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

 

c) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia 
a školským poriadkom, 

 

d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
 

e) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 

f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy alebo 
školského zariadenia, 

 

 
 

               

 
 

12§ 144 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
 
13§ 144 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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8.2  Povinnosti zákonného zástupcu 

Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

 
a) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 
 

b) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností, 

 
c) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

 
d) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

e) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho 
zdravotných  problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania, 

 

f) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 
 

g) dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu 

vzdelávania podľa školského zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní 
doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom 

 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

  
Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady dňa 31.08.2017 a 

nadobúda účinnosť dňom 01.09.2017. Zároveň sa ruší Školský poriadok zo dňa 30.09.2014. 

 
So školským poriadkom oboznámi preukázateľne triedny učiteľ žiakov na najbližšej 

triednickej hodine a ich zákonných zástupcov na prvých triednych aktívoch príslušného školského 
roku. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Žiak svojím 
podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so školským poriadkom. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kežmarok, 31. 08. 2017                  .................................................... 

 
  PaedDr. Iveta Slovíková 

riaditeľka školy 
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Príloha: Priepustka pre žiaka 

 
Základná škola Dr. D. Fischera 2, Kežmarok 

P R I E P U S T K A (pre žiaka) 

 

Meno a priezvisko žiaka........................................................................., trieda ................................. 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu.............................................................................................. 

Žiak má povolené opustiť školu dňa...................................., odchod zo školy o ........................hod. 

Dôvod: 

o Návšteva detského lekára 

o Návšteva odborného lekára 
o Mimoriadna udalosť v rodine 

o Náhle zdravotné problémy 

o Účasť žiaka na SŠ počas DOD 
 

Doprovod................................................... 

Podpis zákonného zástupcu.................................................... 

Súhlas triedneho učiteľa (podpis).......................................... 

 

 

Poznámka: Tlačivo je možné stiahnuť z webovej stránky školy, vyplniť, vytlačiť a potom doniesť do školy už 

pripravené tlačivo na podpis.  
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Príloha: Žiadosť o uvoľnenie žiaka na viac ako 1 deň 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka, adresa trvalého bydliska 

 

Základná škola 
PaedDr. Iveta Slovíková 

riaditeľka školy 

Dr. Daniela Fischera 2 
060 01  Kežmarok 

Miesto dátum 

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania 

 

Vážená pani riaditeľka, 

žiadam o uvoľnenie môjho syna (mojej dcéry) ......................................................., žiaka (žiačky)  

............... triedy, z vyučovania v dňoch 

 

deň, mesiac slovom – deň, mesiac slovom, rok. 

Dôvod žiadosti: 

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

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

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

 

Prikladám potvrdenie športového klubu, lekárske potvrdenie, iné potvrdenie. 

Ďakujem za pochopenie. 

S pozdravom 

 

Príloha 

Potvrdenie 

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

vlastnoručný podpis rodiča/ zákonného zástupcu 
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Dodatok č. 1/2019 

 

vypracovaný k Školskému poriadku,  na základe zmien schválených na Pedagogickej rade zo dňa 

26.04.2019 s účinnosťou od 01.05.2019. 

 

 Doplnenie k časti: 

  Článok 4 

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania a ospravedlnenie absencie žiakov 

 
 
4.14 Udelenie výchovného opatrenia je TU povinný preukázateľným spôsobom informovať 

zákonného zástupcu žiaka. 

 
Pri neospravedlnenej neúčasti viac ako 15 vyučovacích hodín, triedny učiteľ písomne spracuje 

informáciu a hodnotenie žiaka, ktoré v spolupráci s výchovným poradcom postúpi na riešenie 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku 

 

 
 

 
 

 


