
Školský poriadok 

 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 

Školský poriadok vychádza z vyšších právnych noriem týkajúcich sa základných škôl, je 
súhrnom dohodnutých pravidiel, zásad, práv a povinností, ktorými sa v zmysle práva na 
vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy, organizácia života žiakov a podmienky pre 
optimálne medziľudské vzťahy. Jeho rešpektovanie je predpokladom vytvorenia príjemnej 
školskej atmosféry a prispieva k naplneniu poslania školy založenej na kresťanských 
princípoch- porozumení, úcte, nezištnej spolupráci, solidarite, dobre a vzájomnej láske. 
   

Školský poriadok je záväzný a dôsledné plnenie týchto zásad v živote školy i mimo nej 
je základnou povinnosťou každého žiaka. 
 
 

II. DOCHÁDZKA DO ŠKOLY 
 

Časové rozvrhnutie školského dňa 

 
1. Prichádzaj do školy včas, 15 minút pred začiatkom vyučovania. Buď čistý, upravený, 

bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku.  
2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa 

do zdravotne vyhovujúcich  prezuviek označených menom. 
3. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch, kolieskových korčuliach a pod. 

v areáli školy je neprípustné. 
4. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu 

školy. 
5. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš 

prísť do školy, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie 
z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci, 
z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na 
základe žiadosti.  

Vyučovací proces začiatok koniec 

Príprava na vyučovanie 7:40 8:00 

1. vyučovacia hodina 8:00 8:45 

Desiatová prestávka 8:45 8:55 

2. vyučovacia hodina 8:55 9:40 

Veľká prestávka  9:40 9:55 

3. vyučovacia hodina 9:55 10:40 

Malá prestávka  10:40 10:45 

4. vyučovacia hodina 10:45 11:30 

Malá prestávka 11:30 11:35 

5. vyučovacia hodina 11:35 12:20 

Malá prestávka 12:20 12:25 

6. vyučovacia hodina 12:25 13:10 



6. Každú neúčasť na vyučovaní je rodič povinný do 48 hodín oznámiť škole a zároveň ju 
ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody považuje za nedostačujúce, vymeškané hodiny 
neospravedlní. 

7. Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetov, môže Ti byť 

navrhnuté komisionálne preskúšanie. 

8. Žiak je povinný zúčastňovať sa všetkých školských akcií a triednických hodín. 

9. Školské akcie konané mimo priestorov budov školy začínajú odchodom žiakov spred 

budovy a končia príchodom žiakov pred školskú budovu. Nie je dovolené púšťať 

žiakov bez sprievodu rodičov zo školských akcií domov z miesta konania školskej 

akcie. 

 
III. SPRÁVANIE SA NA VYUČOVANÍ 

 
1. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj ohľaduplne a zdvorilo. 

Dodržiavaj pravidlá slušného správania. 
2. Vyučovacia hodina začína pre žiakov zvonením. Na začiatku a na konci hodiny 

pozdrav vyučujúceho tak, že sa ticho postavíš. Takisto sa pozdrav, ak vstúpi do triedy 
dospelá osoba. 

3. Počas vyučovania sedíš na mieste, ktoré ti určil učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť 
svoje miesto ani učebňu. 

4. Na vyučovacích hodinách aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj 
pozornosť spolužiakov. 

5. O slovo sa hlásiš zdvihnutím ruky. 
6. Skúšanému nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy. 
7. Tvojou povinnosťou je pripravovať sa na vyučovanie a nosiť potrebné školské 

pomôcky. 
8. Ak máš mobilný telefón, počas vyučovania ho nesmieš používať. Pred vyučovaním 

ho musíš vypnúť a odložiť do svojej školskej tašky. Podľa Vyhlášky 320/ 2008 MŠ z 23. 
júla 2008 o Základnej škole § 20 bod 7. nesmieš ho používať počas vyučovania, 
ktorého súčasťou sú aj prestávky. Použiť ho môžeš iba so súhlasom vyučujúceho, 
triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy v odôvodnených prípadoch. V prípade, že 
budeš používať mobil počas vyučovania alebo prestávok, učiteľ Ti má právo ho 
odobrať a odovzdá ho iba zákonnému zástupcovi. Tvoje správanie bude považované 
za hrubé porušenie školského poriadku, t. z., že sa bude riešiť výchovnými 
opatreniami podľa § 58 ods. 3 Zákona 245/2008. Ak páchaš s ním priestupok alebo 
trestný čin výtržníctva a ohovárania (napr. nahrávanie videí, fotenie pedagógov či 
spolužiakov), pedagóg môže podať trestné oznámenie na zaistenie veci (mobil), 
ktorou je páchaný priestupok alebo trestný čin.  

            Do školy nosíš mobil na vlastnú zodpovednosť. Pri jeho odcudzení nemusí škola robiť                
             žiadne opatrenia.  

9. Nenos do školy cenné predmety, ktoré nepatria na vyučovanie, prípadne ohrozujú 
bezpečnosť a zdravie. Predmety nepotrebné na vyučovanie ti môže učiteľ odobrať 
a vráti ich len rodičom. Škola za tieto predmety nezodpovedá. 

10. Tiež nenos väčšie sumy peňazí. V nevyhnutnom prípade väčšiu sumu uchovaj 
u triedneho učiteľa. 



11. Ak nie si z vážnych dôvodov pripravený na vyučovanie, ospravedlň sa na začiatku 
hodiny. Na hodine TV si povinný ospravedlniť sa a odovzdať doklad od ošetrujúceho 
lekára, ak nemôžeš cvičiť. 

12. Pred hodinou TV sa prezleč do cvičebného úboru do a postupuj podľa pokynov 
vyučujúceho TV. 

13. Na vyučovanie, ktoré sa koná mimo kmeňovej triedy, prichádzaš v sprievode 
príslušného vyučujúceho. Pod jeho dozorom tiež odchádzaš do svojej triedy po 
skončení hodiny. 

14. Ak nepríde učiteľ na hodinu 5 minút po začiatku vyučovacej hodiny, oznámi to 
týždenník vedeniu školy. 

15. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej 
hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi vždy aspoň za uplynulý týždeň. 

16. Na informovanie zákonného zástupcu žiaka priebežných výsledkoch sa používa okrem 
žiackej knižky aj elektronická žiacka knižka. 

17. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku. 
18. Straty a nálezy oznám triednemu učiteľovi. 
19. Po skončení vyučovania sa nezdržiavaj bezdôvodne v areáli školy. 
20. Návštevy žiakov  počas vyučovacích hodín (okrem mimoriadnej situácie) nie sú 

dovolené. 
 

 
IV. SPRÁVANIE SA CEZ PRESTÁVKY 

 
1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu a na 

desiatovanie. Nedesiatuj na chodbe. Cez veľkú prestávku opusti triedu a zdržiavaj sa 
v určených priestoroch. Nesmieš však svojvoľne opustiť areál školy, zdržiavať sa 
v budovách školy ani inde ako v určených priestoroch. Na pokyn dozor konajúceho 
učiteľa vchádzaj do triedy a priprav sa na vyučovaciu hodinu. 

2. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. 
3. Neubližuj slabším, ale naopak, pomáhaj im. 
4. Buď vždy dobrý kamarát- pomáhaj! 
5. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky 

„Hovorme spolu, nebime sa.“ 
6. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni a zavolaj pomoc dospelého. 
7. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, 

kultúru alebo postihnutie. 
8. Rešpektuj zákaz nosenia, prechovávania a užívania alkoholických nápojov, cigariet 

a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy. Upozorni na to aj ostatných, 
ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie týchto látok do školy sa považuje za 
hrubé porušenie školského poriadku. 

9. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky 
potrebné písomnosti vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa. 

10. Triedny učiteľ určí týždenníkov, ktorí sú zapísaní v triednej knihe. Dôsledne si plnia 
povinnosti- pred vyučovaním a počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a 
učebné pomôcky . Cez veľkú prestávku nezostávajú v triedach, ale pred odchodom sa 
postarajú o poriadok v triede. 

11. Šatniari zodpovedajú za poriadok v šatni počas celého vyučovania. 



V. SPRÁVANIE SA V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 
 

1. Do školskej jedálne vstupuješ v určenom čase a len na pokyn dozor konajúceho  
učiteľa. 

2. V školskej jedálni sa zdržiavaj jedine počas vydávania stravy, v čase nevyhnutnom pre 
konzumáciu stravy. 

3. V školskej jedálni sa pohybujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú.  
4. Počas stolovania i celého pobytu v školskej jedálni sa správaj kultúrne, nebehaj, 

nevykrikuj, dodržiavaj zásady kultúrneho stolovania. 
5. Celý obed skonzumuj v školskej jedálni. 
6. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj riad pri okienku 

a opusti školskú  jedáleň. 
 
 

VI. SPRÁVANIE SA NA ŠKOLSKÝCH A MIMOŠKOLSKÝCH AKCIÁCH 
 

1. Na školských výletoch, exkurziách a akciách organizovaných školou sa správaj 
spôsobom, ktorý bude robiť dobré meno našej škole. 

2. Správaj sa priateľsky k svojim spolužiakom, pomáhaj im, slušne sa vyjadruj. 
3. Dodržiavaj pravidlá tohto poriadku. 

 
 

VII. SPRÁVANIE SA MIMO ŠKOLY 
 

1. Buď ochotný a pozorný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im svoje miesto 
v dopravných prostriedkoch. 

2. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych 
a športových podujatiach. 

3. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 
rokov. 

4. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov, fajčenie je tiež 
zakázané. 

5. Za správanie sa žiakov mimo školy zodpovedá zákonný zástupca. 
6. Nezabúdaj, že aj mimo školy si žiakom katolíckej školy a podľa toho sa správaj. 

 
 

VIII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 

1. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Dbaj o bezpečnosť svoju 
i ostatných. Si povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti, ochrany zdravia, 
rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

2. O zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia v škole ťa oboznámi na začiatku školského 
roka triedny učiteľ, ostatní vyučujúci na 1. vyučovacej hodine. 

3. Akékoľvek poranenia počas vyučovania alebo pri mimoškolskej akcii organizovanej 
školou (krúžky, výlety, exkurzie,...) nahlás ihneď triednemu učiteľovi alebo 
vyučujúcemu. 



4. Do školy si dones hygienické vrecúško (uterák, mydlo, hygienické vreckovky, toaletný 
papier). 

5. Prezuvky musia spĺňať bezpečnostné kritéria, musia byť pevné a v rámci 
predchádzania úrazom by mali mať uzavretú pätu. V prípade úrazu z dôvodu 
porušenia tohto pravidla znášaš následky sám. 

6. Manipulovať s nábytkom, oknami,  žalúziami môžeš len v sprievode učiteľa a na jeho 
pokyn. 

7. Počas celého vyučovania nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy. 
8. Psychické a fyzické násilie, akákoľvek forma šikanovania sa bude riešiť v spolupráci 

s políciou. 
 
 

IX. OCHRANA ŠKOLSKÉHO MAJETKU A STAROSTLIVOSŤ O UČEBNÉ POMÔCKY 
 

1. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky. Učebnice 
a zošity maj vždy obalené a podpísané. 

2. Ak svojím správaním spôsobíš problém, si povinný sa priznať a problém vyriešiť. 
3. Pri úmyselnom poškodení alebo nedbalej starostlivosti o školský majetok, sú tvoji 

rodičia povinní škodu uhradiť v plnom rozsahu. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí 
kolektívne. 

4. Šetri elektrickou energiou a vodou. 
 

 
X. ODMENY A VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 
1. Za výborné správanie, prospech a reprezentáciu školy ti môžu byť udelené 

nasledovné odmeny: 
Pochvala triednym učiteľom 
Pochvala riaditeľom školy 

2. Za porušovanie školského poriadku podľa stupňa závažnosti sa ukladajú tieto 
výchovné opatrenia: 
Napomenutie triednym učiteľom 
Pokarhanie triednym učiteľom 
Pokarhanie riaditeľom školy 
Znížený stupeň zo správania, ktoré sa klasifikuje týmito stupňami: 

 
 

1- veľmi dobré, 
2- uspokojivé, 
3- menej uspokojivé, 
4- neuspokojivé. 

 
Stupeň 1 (veľmi dobré) 
Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 
dopúšťa menej závažných previnení. 

 
Stupeň 2 (uspokojivé) 



Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému 
pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

 
Stupeň 3 (menej uspokojivé) 
Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 
previnení. 
 
Stupeň 4 (neuspokojivé) 
Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša 
korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 
spolužiakov a zamestnancov školy. 
 

 
XI. POSTUP ŠKOLY PRI ZANEDBÁVANÍ POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY ŽIAKA PODĽA § 18 

ODS. 2 ZÁKONA Č. 281/ 2002 Z. Z. O PRÍDAVKU NA DIEŤA 
 

1. Ak žiak alebo rodič /zákonný zástupca/ nepredloží ospravedlnenie, bude triedny 
učiteľ považovať vymeškané hodiny za neospravedlnené. Za neospravedlnené hodiny 
a po objektívnom prešetrení dôvodov, budú žiakovi uložené   
tieto opatrenia: 

 za 1- 4 neospravedlnené hodiny - pokarhanie triedneho učiteľa, 

 za 5 hodín- 2 dni    - pokarhanie riaditeľom školy, 

 nad 2 dni     - zníženú známku zo správania na druhý stupeň, 

 nad 15 neospravedlnených vyučovacích hodín za mesiac je riaditeľ školy povinný 
oznámiť túto skutočnosť na Sociálny úrad. 

2. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť z rodinných dôvodov maximálne 3-krát 
počas celého školského roka. Vo výnimočných prípadoch na viac dní (úmrtie, nutné 
odcestovanie...) po rozhovore a súhlase riaditeľa školy. 

 

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2016.  
 


