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Základná škola Horný Vadičov 

 

Š K O L S K Ý    P O R I A D O K 
/  pre žiakov školy / 

 
1. september 2018  

 
Milý žiak, žiačka ! 

 

Každá spoločnosť sa riadi podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si 

bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí ( ďalej ŠKD ), v školskej 

jedálni, v iných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme 

Ti školský poriadok. 

Cieľom školského poriadku je, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej 

zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje 

i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom 

nerušene sa vzdelávať,  užitočne a pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky. 

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa 

dotýkajú života v škole : 

 

Máš právo chodiť do školy . 

Všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, 

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

spoločenského alebo iného postavenia majú rovnaké práva. 

Každé dieťa, aj Ty, má byť ochraňované zákonmi, aby sa v slobodných a dôstojných 

podmienkach vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. 

Máš právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví. Telesne, duševne a sociálne postihnutému 

dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho 

konkrétny stav. 

Máš právo na bezplatné základné vzdelanie, ktoré zvýši tvoju kultúrnu úroveň 

a poskytne Ti možnosti rozvíjať svoje schopnosti, názory a zmysel pre mravnú a spoločenskú 

zodpovednosť. 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor. 

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom 

brániť, ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. Porozumenie, 

znášanlivosť a priateľstvo medzi všetkými ľuďmi sú základné princípy našej výchovy. 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 

Končí tam, kde sa začína sloboda iných. Nikdy nerob druhému to, čo nechceš, aby 

robili iní tebe.  
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Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly : 

 

I. Príchod žiakov do školy 

II. Správanie žiakov počas vyučovania 

III. Správanie žiakov cez prestávku 

IV. Odchod žiakov zo školy 

V. Dochádzka žiakov do školy 

VI. Starostlivosť o zovňajšok 

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

VIII. Povinnosti týždenníkov  

IX. Povinnosti žiakov v ŠJ 

X. Dochádzka žiakov do ŠKD 

XI. Povinnosti žiakov mimo školy 

XII. Povinnosti zákonných zástupcov 

XIII. Prevencia a riešenie šikanovania 

XIV. Pochvaly a iné ocenenia 

XV. Opatrenia vo výchove 

Režim dňa 

Záverečné ustanovenia 

 

 

I. Príchod žiakov do školy 

 
1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania (o 7,45 hod.), 5 minút pred 

začiatkom vyučovania už musíš  byť v triede (o 7,55 hod.). Na popoludňajšie vyučovanie 

a záujmové krúžky prichádzaj 10 minút pred začiatkom. 

2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do skrinky a preobuj sa do  

zdravotne nezávadných prezuviek.  

3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové krúžky disciplinovane čakaj na to 

určenom mieste (vo vestibule školy alebo pred budovou školy), kým si pre Teba príde 

vyučujúci. 

4. Do školy by si nemal prísť na  mopede, skateboarde a kolieskových korčuliach. Výnimku 

povoľuje riaditeľ školy. 

5. Jazdiť na motorových kolobežkách, mopedoch a iných dopravných prostriedkoch v areáli 

školy a po príchodových chodníkoch je neprípustné. 

6. Do školy prichádzaj po ceste na to určenej, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj plot! 

7. Pred skončením vyučovania, prípadne počas tvojho pobytu v ŠKD, platí absolútny zákaz 

vychádzania  z budovy školy bez sprievodu učiteľa, vychovávateľa alebo rodiča. 

 

 

II. Správanie žiakov počas vyučovania 
 

1. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich 

pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú 

vzorom v správaní mladším žiakom. 

2. Vyjadruj sa slušne, nepoužívaj vulgárne výrazy. 

3. Je neprípustné, aby si po zazvonení na hodinu behal po triede, prípadne vybiehal na 

chodbu. Po zazvonení je povinný každý žiak sedieť na svojom mieste. 
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4. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. 

Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. 

Na hodinách TSV, VYV, PCV, TEH/SVP, FYZ, CHE, informatike a pri písomných 

prácach nevstávaš. 

5. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne 

vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu. 

6. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť 

spolužiakov. 

7. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky. 

8. Skúšanému žiakovi  nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy. 

9. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne 

podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné ) 

môžeš dostať dve sady učebníc. 

10. Pred odchodom z triedy do odbornej učebne alebo inej triedy počas vyučovania si ulož 

všetky svoje veci do tašky, odstráň nečistoty, týždenník zotrie tabuľu a zatvorí za sebou 

dvere triedy. 

11. V cudzej triede sa správaj disciplinovane, nechytaj osobné veci, ktoré Ti nepatria, 

nepoškodzuj majetok tejto triedy a pri odchode nechaj svoje miesto čisté. Týždenník 

zotrie tabuľu a zatvorí za sebou dvere triedy. 

12. Počas vyučovania nesmieš používať mobilný telefón (od vstupu až do odchodu z budovy 

školy a školskej jedálne). Je zakázané používať mobily, MP3 prehrávače, laptopy, 

komunikovať prostredníctvom sms správ. Mobilný telefón musíš mať vypnutý. Je 

zakázané vyhotovovať digitálne záznamy vyučujúcich a žiakov a publikovať ich na 

verejne prístupných web. stránkach alebo ináč šíriť  bez súhlasu. Mobil môžeš použiť  iba 

v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, 

alebo jeho povereného zástupcu. 

13. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, 

prípadne ohrozujú Tvoju vlastnú bezpečnosť a zdravie či bezpečnosť a zdravie 

spolužiakov a všetkých zamestnancov školy. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže 

učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne 

cenné predmety a oblečenie.  

14. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému 

vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine 

TSV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho 

lekára alebo od rodičov.  

15. Pred hodinou TSV sa v triede prezleč do cvičebného úboru. Nie je dovolené cvičiť 

v šatách, ktoré máš počas vyučovania.  V triede čakaj na vyučujúceho TSV, odovzdaj 

vyučujúcemu TSV do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče, prípadne 

okuliare, peniaze atď.) a predmety, ktoré môžu ohroziť Tvoju bezpečnosť a zdravie či 

bezpečnosť a zdravie Tvojich spolužiakov. 

16. Na hodinách TSV používaj na cvičenie oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný 

úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.  

17. Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa (z bezpečnostných 

dôvodov). Je zakázané bez prítomnosti učiteľa manipulovať s oknami a žalúziami. Je 

zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na oknách, parapetných doskách, vyhadzovať von 

papiere  a iné predmety. 

18. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo 

urobil. 

19. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. 

Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý 

týždeň. 
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20. Musíš sa zúčastňovať činností, ktoré škola organizuje. Tvoja účasť na vyučovaní 

voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná. 

 

 

III.  Správanie žiakov cez  prestávku 
 

1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi 

druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Nedesiatuj na chodbe.  

2. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových 

mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.  

3. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky 

"Hovorme spolu, nebime sa.“ 

4. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale slovne zasiahni alebo zavolaj pomoc 

dospelého. Sme škola, kde sú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky 

násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania detí a dospelých ani fyzickou ani psychickou 

formou. Tieto prejavy posudzujeme  mimoriadne prísne. Sme škola, kde sa šikanovanie 

netoleruje. 

5. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne 

behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, 

náboženstvo, kultúru alebo postihnutie. 

6. Vyjadruj sa slušne, nepoužívaj vulgárne výrazy. 

7. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky 

potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa. 

8. Do odborných učební a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom do OU si 

skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku. 

9. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné 

pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj. 

 

 

IV. Odchod žiakov zo školy   
 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty.  

2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie 

svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky. 

3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, obleč sa, pod jeho vedením zíď do vstupnej chodby, 

preobuj sa a disciplinovane opusti budovu i areál školy.  

4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični, daj svoju kmeňovú triedu pred 

odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, 

ktorí v nej mali poslednú hodinu. 

5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, nezdržiavaj sa v budove školy, jedálne, vonkajšieho 

areálu, na detskom ihrisku v čase mimo vyučovania. 

6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes 

do kancelárie zástupkyne riaditeľa školy. 

7. Pri ceste domov dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. 
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V. Dochádzka žiakov do školy 
 

1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas. 

2. Každý tvoj  neskorý príchod bude evidovaný dozor konajúcim učiteľom a ďalej riešený 

triednym učiteľom. Za neskorý príchod žiaka je považovaný príchod do budovy školy po 

7:54 hod. 

3. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.  

4. Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného 

ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej 

hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z dvoch vyučovacích dní triedny učiteľ, z viac ako 

dvoch dní riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti.  

5. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine čo najskôr telefonicky oznámili dôvod 

Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi. 

6. Každú neúčasť na vyučovaní musia  rodičia do 3 dní po príchode do školy písomne 

ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny 

neospravedlní. Neospravedlnenú neprítomnosť a podozrenie zo zanedbávania školskej 

dochádzky škola hlási príslušnému sociálnemu odboru. 

7. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na 

vyučovanie.  

8. Pri absencii na vyučovaní Ti do 3 dní  môže dať písomné ospravedlnenie rodič, na viac 

ako 3 dni musíš priniesť potvrdenie od lekára. Odôvodnenosť absencie posúdi triedny 

učiteľ a hodiny Ti môže neospravedlniť.  

9. V priebehu školského roka tvoju neprítomnosť na vyučovaní pre chorobu alebo vážnu 

rodinnú udalosť môžu rodičia písomne ospravedlniť v dĺžke najviac 6 dní. To znamená, 3 

dni v prvom polroku a 3 dni v druhom polroku. 

10. Nasledujúce absencie na vyučovaní budú ospravedlnené výlučne po predložení 

ospravedlnenky podpísanej ošetrujúcim lekárom. 

 

VI.  Starostlivosť o zovňajšok 
 

1. Prichádzaj do školy vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. 

2. Zakázané sú: výstredne zafarbené vlasy, výstredné účesy, výrazné, neprimerané líčenie, 

náušnice, ktoré ohrozujú zdravie, piercingy, tetovanie, lakovanie nechtov výraznými 

farbami, akákoľvek propagácia rôznych hnutí a siekt. Primeranosť či neprimeranosť 

posúdi triedny učiteľ. 

 

 

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 
 

1. Chráň učebnice, školské potreby, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak 

úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu 

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

2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.  

3. Kolektív žiakov sa v kmeňovej triede stará o estetickú úpravu učebne a inventár triedy. 

4. Šetri elektrickú energiu a vodu. 
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VIII. Povinnosti týždenníkov  
 

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v Triednej knihe .  

2. Týždenník pred začiatkom každej vyučovacej hodiny skontroluje, či je čistá tabuľa, či sú 

pripravené kriedy, špongia alebo čistá handra na zotieranie tabule. 

3. V úvode vyučovacej hodiny hlási vyučujúcemu neprítomnosť spolužiakov na vyučovaní. 

4. Počas celého vyučovania zodpovedá za triednu knihu a klasifikačný záznam. Nedovolí 

spolužiakom nazerať do nich, pri sťahovaní ich berie z triedy so sebou a odovzdá ich 

vyučujúcemu. 

5. Počas celého vyučovania zodpovedá za poriadok v triede. 

6. Dbá na šetrenie majetku triedy. 

7. Počas prestávky opúšťa triedu iba v prípade vykonania osobnej potreby. Cez veľkú 

prestávku, ktorá sa uskutoční na školskom dvore, týždenník v triede nezostáva. 

8. V priebehu prestávok zotiera tabuľu, upratuje triedu, polieva kvety, zodpovedá za 

disciplínu v triede. 

9. Pri zistení poškodenia majetku triedy spolužiakmi alebo žiakmi inej triedy, toto okamžite 

hlási triednemu učiteľovi. 

10. V prípade nedisciplinovanosti svojich spolužiakov počas prestávok, hlási toto 

dozorkonajúcemu učiteľovi. 

11. Z triedy odchádza posledný, kontroluje poriadok, uzatvorenie vody, vypnutie svetiel 

a zatvorí za sebou dvere triedy. 

12. V prípade neplnenia si povinností môže triedny učiteľ nariadiť opakovanie služby 

týždenníka aj na nasledujúci týždeň. Ak ani napriek tomu nedôjde k náprave, môžu byť 

týždenníkovi udelené výchovné opatrenia. 

 

 

IX. Povinnosti žiaka v školskej jedálni 
 

1. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, vo vstupnej chodbe si uložíš tašku 

a vrchný odev. Zaradíš sa do radu a do jedálne vstúpiš len na pokyn dozorkonajúceho 

učiteľa.  

2. V jedálni sa usaď na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj 

kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, včítane ovocia alebo múčnika. 

3. Po skončení obeda zanechaj svoje  miesto v poriadku, odovzdaj tácku s riadom pri 

okienku a opusti ŠJ. 

 

 

X. Dochádzka žiakov do  školského klubu detí ( ŠKD ) 
 

1. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania. 

2. Žiakov 1.- 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú 

vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do 

šatne. 

3. Zo ŠKD si ospravedlnený len na základe choroby alebo písomného ospravedlnenia rodiča.  

4. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku a v Prehľade výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Zmeny odchodu musí rodič vopred písomne oznámiť. 

5. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť. 

6. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku 

II. 
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XI. Povinnosti žiakov mimo školy 
 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť 

našej škole. Nepoškodzuj verejný a súkromný majetok. 

2. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj 

dopravné predpisy. Správaj sa priateľsky. 

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

rokov.  

4. Nesmieš vykonávať činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie 

alkoholických nápojov, požívať zdraviu škodlivé látky. Upozorni na tento zákaz aj 

ostatných, ktorí by ho chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne 

iných omamných látok do areálu školy sa považuje za vážne porušenie školského 

poriadku. 

5. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode 4. v škole, 

prípadne porušuje bod č. 4 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť 

ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším 

škodám na zdraví spolužiakov alebo majetku školy. 

6. Aj mimo vyučovania, počas voľných dní aj prázdnin sa správaj tak, aby si neporušoval 

zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. 

 

 

XII. Povinnosti zákonných zástupcov 
 

Tvoji rodičia sú povinní:  

1. vytvoriť pre teba podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností,  

2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom,  

3. dbať na tvoje sociálne a kultúrne zázemie a rešpektovať tvoje špeciálne 

výchovnovzdelávacie potreby,  

4. informovať školu alebo školské zariadenie o zmene tvojej zdravotnej spôsobilosti alebo 

iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a 

vzdelávania,  

5. nahradiť škodu, ktorú si úmyselne zavinil, 

 6. dbať o to, aby si dochádzal do školy pravidelne a včas,  

7. doložiť dôvody tvojej neprítomnosti na výchove a vzdelávaní, a to dokladmi v súlade so 

školským poriadkom.  

8. Ospravedlnenie pre žiaka rodič predloží najneskôr do troch dní od návratu žiaka do školy. 

Ak tak neurobí, považuje sa jeho neprítomnosť v škole za neospravedlnenú.  

9. K  zamestnancom školy sa správať slušne, dodržiavať pravidlá slušného správania. Rodič je  

vzorom v správaní. 
 

 

XIII. Prevencia a riešenia šikanovania 
 

Šikanovaním je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému 

žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované 

použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. 

Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví.  

1) Vieš, že znaky šikanovania sú: 

 úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu 

druhému,  
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 agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,  

 opakované útoky,  

 nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. 

2) Prejavy šikanovania 

  fyzické útoky, 

  urážlivé prezývky,  

 nadávky,  

 posmech,  

 tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli,  

 odcudzenie veci, prehliadanie a ignorovanie obete.  

 

 Prevencia šikanovania 

 

 Škola netoleruje šikanovanie v žiadnych podobách. V rámci účinnej prevencie 

šikanovania škola:  

 vytvára priaznivú klímu,  

 zabezpečuje úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a zákonnými 

zástupcami, jasne vymedzuje možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri 

zachovaní dôvernosti oznámení),  

 školským poriadkom jasne stanovuje pravidlá správania, vrátane sankcií za ich 

porušovanie, vedie písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov 

šikanovania,  

 organizuje aktivity  s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou,  

 zabezpečuje vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných 

poradcov v oblasti prevencie šikanovania, 

  pri riešení problémov so šikanovaním úzko spolupracuje s odborníkmi centra 

výchovnej a psychologickej prevencie,  

 stanovuje oznamovaciu povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým 

zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bez 

meškania problém rieši a každej obeti poskytne okamžitú pomoc. 
 

 

 

XVI. Pochvaly a iné ocenenia 
 

1.  Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný  

     alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi. 

2.  Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny  

     učiteľ alebo riaditeľ školy. 

3.  V osobitne odôvodnených prípadoch najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský  

život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné 

ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky. 

4.   Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu  

      žiaka. 

 

 

XV. Opatrenia vo výchove 
 

1.  Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné    

     alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. 
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2.  Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od  

     triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. 

3.  Udelenie výchovného opatrenia sa zaznamenáva do triedneho výkazu alebo do  

     katalógového listu žiaka. 

Pri hodnotení správania žiakov na našej škole budeme využívať tieto výchovné opatrenia:  

Pochvala triednym učiteľom:  
- za výborný prospech a vzorné správanie,  

- za vzornú dochádzku,  

- za úspešnú reprezentáciu školy,  

- za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,  

- za 1.-3. miesto v školských kolách olympiád a rôznych súťaží 

Pochvala riaditeľom školy:  
- za výborný prospech, vzorné správanie  a vzornú dochádzku,  

- za úspešnú reprezentáciu školy,  

- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné  

uznanie inou osobou alebo inštitúciou.  

- účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád 

Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom:  
- za 1-3 neospravedlnené hod. - napomenutie triednym učiteľom,  

- za 4 neospravedlnené hod. - pokarhanie triednym učiteľom,  

- za porušenie školského poriadku,  

- za zápis v klasifikačnom zázname alebo ústnu sťažnosť pedagógov prednesenú na  

pedagogickej rade alebo pracovnej porade,  

- za neprezúvanie v priestoroch školy,  

- za neplnenie povinnosti týždenníkov,  

- za používanie mobilných telefónov, 

- za  neskoré príchody do školy.  

Pokarhanie riaditeľom školy:  
- za 5 – 9 neospravedlnených hod. - pohovor s rodičmi u RŠ, VP 

- za podvádzanie,  

- za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v 

školských priestoroch a na školských akciách  

- za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia,  

- za časté narušovanie vyučovacieho procesu, 

- za používanie vulgarizmov 

S týmto opatrením súvisí v prípade opakovania zníženie  známky zo správania v 

závere klasifikačného obdobia.  

Znížená známka zo správania druhého stupňa (uspokojivé):  
- za 10 - 25 neospravedlnených hodín alebo viac ako dva vyuč. dni,  

- za krádež,  

- za úmyselné ublíženie na zdraví,  

- za šikanovanie a vydieranie,  

- za vedomé a opakované poškodzovanie majetku školy, 

- za  závažné alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom, 

- za fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo   

   zamestnancom školy 

- svojvoľné opustenie výchovno – vzdelávacieho procesu ( v škole i mimo školy), 

- za časté nerešpektovanie zákazu používať mobilné telefóny a inú elektroniku počas   

  výchovno – vzdelávacieho procesu v priestoroch školy a školského areálu,  

- za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok,  

- za opakované závažné porušovanie školského poriadku. 
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Znížená známka zo správania tretieho stupňa (menej uspokojivé):  
- za 26 - 60 neospravedlnených hodín,  

- za opakované priestupky a závažne delikty, ak po klasifikácii správania zníženou  

  známkou druhého stupňa nedošlo k náprave, 

- za veľmi závažné priestupky, 

- poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody. 

Znížená známka zo správania štvrtého stupňa:  
- za 61 a viac a viac neospravedlnených hodín,  

- za opakované priestupky a veľmi závažne delikty, ak po klasifikácii správania 

zníženou známkou tretieho stupňa (menej uspokojivé) nedošlo k náprave.  

 

A/ Bežné priestupky: 

- zabúdanie učebných pomôcok, 

- zabúdanie žiackej knižky, 

- zabúdanie prezuviek, úboru a pod. 

 

B/ Závažné priestupky: 

- vyrušovanie na hodinách, 

- bezdôvodné opustenie školy, 

- nerešpektovanie príkazov vyučujúcich, 

- prepisovanie a dopisovanie známok, 

- klamstvo, 

- podvody, 

- používanie mobilných telefónov a inej elektroniky, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov, 

- používanie predmetov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov, 

- nevhodné a neslušné správanie voči zamestnancom školy. 

 

C/ Veľmi závažné priestupky 

 

- šikanovanie žiakov, 

- arogancia, 

- drzosť, 

- krádeže, 

- používanie vulgarizmov voči zamestnancom školy. 

 

 

 

Režim dňa 
 

1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. 

2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 

 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto : 

 

1. hodina     8.00 hod. –   8.45 hod. 

2. hodina     8.55 hod. –   9.40 hod. 

3. hodina     9.55 hod. – 10.40 hod. 

4. hodina    10.50 hod. – 11.35 hod. 

5. hodina    11.45 hod. – 12.30 hod. 

6 hodina     12.40 hod. – 13.25 hod. 

7. hodina    13.55 hod. – 14.40 hod. 
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Činnosť v ŠKD : 

 

 Je organizovaná na základe aktuálneho rozpisu pre jednotlivý školský rok, ktorý je 

zverejnený vo vstupnej chodbe. 

 

 

Záverečné ustanovenia 
 

   Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie 

školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môže  Ti byť udelené niektoré z opatrení 

vo výchove. 

 

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie  u učiteľov 

i spolužiakov a zaslúženú odmenu.  

 

 

 

 

Horný Vadičov 1.9.2018 

 

 

 

 
                                                                          

Mgr. Vladimír Kmec 

                                                                                                                riaditeľ školy 

           

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


