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ČL. 1  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Školský poriadok vydáva riaditeľ školy na základe § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. a výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života 

žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne 

efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti. Škola bude dôsledne dodržiavať 

Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných ľudských prác a slobôd vo vzťahu k žiakom, pedagogickým 

a ostatným zamestnancom školy. 

ČL. 2 ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

2. 1 Organizácia vyučovacieho dňa 

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický 

zamestnanec. 

Časový rozvrh vyučovacích hodín:      

 

7.55 hod.  - 8.40 hod.   

8.45 hod.  - 9.30 hod.   

9.45 hod. – 10.30 hod. 

10.35 hod. - 11.20 hod.  

11.35 hod.  – 12.20 hod. 

12.50 hod.  -  13.35 hod. 

13.40 hod.  – 14.25 hod. 

Časový rozvrh prestávok: 

 

po 1.vyučovacej hodine      8.40 hod.  –  8.45 hod. 

po 2.vyučovacej hodine      9.30 hod.  –  9.45 hod. 

po 3.vyučovacej hodine     10.30 hod. – 10.35 hod. 

po 4.vyučovacej hodine     11.20 hod. – 11.35 hod. 

po 5.vyučovacej hodine     12.20 hod. – 12.50 hod. 

po 6.vyučovacej hodine     13.35 hod. – 13.40 hod. 
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2.2 Organizácia vyučovania 

1. Budova školy sa ráno otvára o 7.40 hod. 

2. Žiak prichádza do školy najneskôr 15 minút pred vyučovaním, v ojedinelých prípadoch i neskoršie. 

Po príchode už nesmie opustiť areál školy. 

3. Žiak je povinný dodržiavať rozvrh vyučovacích hodín aj prestávok. 

4. V šatni je žiak povinný prezuť sa do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným aj hygienickým 

požiadavkám. 

5. Vyučovanie sa začína zvonením o 7.55 hod. 

6. Počas vyučovania, ktorého obsah je určený rozvrhom hodín, nesmie žiak opustiť areál školy. 

V nevyhnutnom prípade len so súhlasom triedneho učiteľa. 

7. V jeden vyučovací deň žiak môže mať najviac 7 vyučovacích hodín. Po  skončení vyučovania žiak 

opustí budovu a areál školy. V priestoroch školy ostáva žiak, ktorý má záujmovú činnosť hodinu 

v SZUŚ, doučovanie a iné aktivity, pod dozorom pedagogického pracovníka. 

8. Vyučovanie je organizované v učebniach, odborných učebniach, telocvični, posilňovni, športovom 

areáli školy. Na hodinách technickej a telesnej výchovy žiak používa oblečenie resp. cvičebný úbor 

podľa predpísanej normy. 

9. Vo vestibule školy zabezpečujú dozor pedagogickí zamestnanci podľa rozpisu zástupcu riaditeľa. 

Zodpovedajú za poriadok, kontrolujú prezúvanie žiakov, kontaktujú návštevu s pedagogickým 

pracovníkom, za ktorým prišli. Návštevy žiakov počas vyučovacích hodín nie sú dovolené (okrem 

mimoriadnej situácie). 

ČL. 3 PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V ŠKOLE 

A V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ 

3.1 Každý žiak má právo 

1. na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu, 

2. úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti, 

3. na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní (1x do roka oboznámení a preškolení triednym 

učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia), 

4. na dodržiavanie základných psychohygienických zásad (počet prestávok a ich dĺžka, dĺžka 

vyučovania v jednom celku a pod.) 

5. na kvalitný výchovno-vyučovací proces pri dodržiavaní základných pedagogických dokumentov 

a príslušných právnych noriem, na vzdelanie zamerané na vývoj osobnosti, rozvoj talentu, 

rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca, 
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6. v duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a za tento názor nesmie byť 

nijako postihovaný, 

7. na kladenie otázok vyučujúcemu a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa preberá na hodine, 

8. na objektívne skúšanie a hodnotenie, poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností 

vo všetkých predmetoch, ako aj o celkovej klasifikácii, 

9. na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede, na zdôvodnenie klasifikácie a chýb 

v písomných prácach a testoch v lehote 10 pracovných dní, pričom má právo do nich nahliadnuť, 

10. zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, po výbere má povinnosť ich navštevovať, 

11. bezplatne využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť /ihriská, telocvičňa, učebňa 

informatiky/, za prítomnosti pedagogického dozoru, 

12. obrátiť sa na triedneho učiteľa, výchovného poradcu, a následne na riaditeľa školy, ak sa domnieva, 

že došlo k porušeniu jeho práv, 

13. predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce vo svojej triede, prípadne v škole svojmu 

triednemu učiteľovi, vedeniu školy, 

14. voliť a byť volený do triednej samosprávy, 

15. byť informovaný o službách centra predagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, o úlohe 

výchovného poradcu, koordinátora prevencie, ako aj o činnosti ďalších poradných orgánov školy. 

16. Podľa zákona má žiak právo v škole na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením 

alebo zneužívaním. Získavanie informácií o týraní alebo ohrození žiaka sa nepovažuje za 

neoprávnené zasahovanie do súkromia. 

17. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so 

zohľadnením stupňa ich postihnutia /týka sa predmetov, v ktorých sa postihnutie prejavuje/. Žiakovi 

nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé 

a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom 

zdravotného postihnutia. 

3.2 K  povinnostiam žiaka patrí 

1. osvojovať si vedomosti a zručnosti a získať návyky poskytované základnou školou, 

2. osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a správať 

sa podľa nich, prechádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov školy, 

3. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na slušné správanie a na 

kultúru vyjadrovania, 

4. byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený, prezutý počas vyučovania do prezuvok, ktoré 

nemajú čiernu farbiacu podrážku, 
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5. šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, svetlo, vodu 

a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, 

6. dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom 

poriadku, ako aj pokyny pedagogického dozoru, 

7. podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v objektoch školy, 

8. predložiť potvrdenie o neprítomnosti na vyučovaní zaznamenané v žiackej knižke. 

9. V prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho 

učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

3.3 Žiakovi nie je dovolené 

1. šikanovať žiakov, vydierať, okrádať a ubližovať im, 

2. fajčiť v priestoroch školy, taktiež pri činnostiach organizovaných školou mimo priestorov školy, 

3. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie 

spolužiakov alebo zamestnancov školy, 

4. prinášať a používať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, 

5. prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže, 

6. hrať hazardné hry, prinášať väčšie sumy peňazí, zlato, šperky a všetko, čo by narúšalo pozornosť 

spolužiakov, 

7. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, 

8. znečisťovať steny, ničiť zariadenia učební a sociálnych zariadení. Škody na inventári a zariadení 

spôsobené úmyselne alebo z nedbalosti odstráni žiak alebo jeho rodičia, prípadne uhradí škodu. Ak 

sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 

9. mať mobil počas vyučovania zapnutý ani manipulovať s ním, v opačnom prípade môže učiteľ telefón 

zadržať. 

10. manipulovať s oknami, žalúziami, vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi, počítačmi, telocvičným 

náradím, vykurovacími telesami a pod. (iba so súhlasom vyučujúceho). 

3.4  Zákonný zástupca žiaka má právo 

1. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským 

poriadkom. 

2. byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

3. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

4. zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

5. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy. 
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6. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy. 

3.5  Zákonný zástupca žiaka je povinný 

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

povinností, 

2. dodržiavať podmienky určené školským poriadkom, 

3. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, o zdravotných problémoch, 

4. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

5. doložiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní a súlade so školským poriadkom.  

ČL. 4  PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

1. Na začiatku vyučovania musí byť každý žiak na svojom mieste, pripraviť si pred začiatkom 

vyučovacej hodiny potrebné pomôcky a pokojne očakávať príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci 

v priebehu 10 min. nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník zástupcovi riaditeľa alebo inému 

dospelému. 

2. Žiak vstupuje do odborných učební a telocvične len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiava vnútorný 

prevádzkový poriadok týchto učební. 

3. Žiak sa správa disciplinovane počas prestávok. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa 

pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá 

po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nevyhadzuje odpadky a nevykláňa sa z okien. 

Žiaci sa počas malých prestávok zdržiavajú v triede s výnimkou nutných hygienických potrieb. Veľká 

prestávka slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny 

službukonajúcich učiteľov, pracovníkov a týždenníkov. 

4. Žiaci sa zbytočne nezdržiavajú na toaletách, nehádžu smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov 

a umývadiel, neznečisťujú podlahu. 

5. V čase malých prestávok sú žiaci v triedach, pripravujú sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Cez veľkú 

prestávku (po 2. vyučovacej hodine) sa žiaci zdržujú v zimnom období v triede, v letnom období vo 

vonkajších priestoroch na to vyhradených. Žiak môže počas prestávky opustiť poschodie, na ktorom 

sa nachádza jeho trieda len v nevyhnutnom prípade. 

6. Ak má žiak vyučovanie v inej učebni, vezme si potrebné pomôcky a disciplinovane čaká v triede, 

pokiaľ nepríde vyučujúci pod vedením ktorého sa presunie do danej učebne. 

7. V odborných učebniach, na športoviskách sa žiak zdržiava len v prítomnosti vyučujúceho. 
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8. V odborných učebniach, na športoviskách je žiak povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy, je 

zakázané svojvoľne manipulovať s rozvodovými a plynovými uzávermi, elektrickými zariadeniami 

a chemikáliami. 

9. Po skončení vyučovania žiaci vyložia stoličky a vyprázdnia lavice a disciplinovane opustia triedu 

v sprievode učiteľa. 

10. Žiaci 1.-4. ročníka chodia na športoviská a späť len pod vedením svojich učiteľov. 

11. Žiaci 5.-9. ročníka chodia pred hodinou TSV do šatní v doprovode ped. asistenta alebo vyučujúceho 

TSV. Na vyučovaciu hodinu čakajú disciplinovane pred vchodom do prechodovej chodby, ktorá 

vedie k telocvični.  

12. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, resp. školskom podujatí, oznámi vopred dôvod 

neprítomnosti triednemu učiteľovi. Uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže vyučujúci. 

Uvoľniť na viac hodín, najviac však na jeden deň môže triedny učiteľ. Na obdobie dlhšie ako jeden 

deň môže uvoľniť riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. 

13. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť dôvod 

neprítomnosti triednemu učiteľovi, osobne alebo telefonicky. 

14. Riaditeľ školy môže čiastočne alebo úplne oslobodiť žiaka od vyučovania telesnej výchovy na 

základe vyjadrenia lekára. 

15. Každú neúčasť na vyučovaní i na záujmovom útvare musí zákonný zástupca ospravedlniť písomne 

v žiackej knižke alebo iným písomným dokladom najneskôr do troch dní. 

16. Ak žiak vymešká najviac tri dni po sebe, môžu neúčasť žiaka na vyučovaní ospravedlniť zákonní 

zástupcovia. Ak žiak vymešká z dôvodu ochorenia viac ako tri dni, žiak predloží triednemu učiteľovi 

potvrdenie od ošetrujúceho lekára. 

17. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, lekárom nariadený zákaz 

dochádzky do školy (karanténa), mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie 

premávky dopr. prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. 

18. Ak žiak ochorie na infekčnú chorobu, zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť nahlásiť 

riaditeľovi školy. 

19. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihovaný opatreniami vo výchove. 

20. Neskorý príchod na vyučovanie žiak ospravedlňuje v triede u príslušného vyučujúceho. Opakované 

neskoré príchody budú dôvodom na prijatie opatrení vo výchove zo strany školy. Neskorý príchod 

spôsobený technickými /alebo poveternostnými/ podmienkami, žiak dokladuje ospravedlnením 

zákonného zástupcu. 

21. Zo školskej akcie organizovanej mimo areálu školy, ktorá sa končí neskôr ako povinné vyučovanie, 

nemôžu žiaci odísť.  
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ČL. 5 NÁPLŇ PRÁCE TÝŽDENNÍKOV 

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti sú tieto: 

1. Pripraviť pred vyučovaním triedu. 

2. Hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny. 

3. Hlásiť na vedení školy, ak do 5 minút po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu. 

4. Prinášať a odnášať učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich. 

5. Starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede po skončení každej vyučovacej hodiny. 

6. Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy. 

7. V súčinnosti s vyučujúcim postarať sa o vetranie triedy. 

8. Dozrieť na to, aby po poslednej vyučovacej hodine učebňa zostala v primeranom poriadku, (utretá 

tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené vodovodné kohútiky, zhasnuté 

svetlá). 

ČL. 6 STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

1. Za obedy je potrebné zaplatiť do školskou jedálňou stanoveného dňa daného mesiaca. 

2. 1. stupeň obeduje od 11:20 hod., 2. stupeň od 12.20 hod..  

3. Žiak slušne prichádza do ŠJ, zaradí sa do radu. Pred vstupom do jedálne si pred ŠJ uloží tašku a 

vrchný odev. 

4. Pred obedom si žiak umyje ruky! 

5. V jedálni počas stolovania i celého pobytu sa žiak správa kultúrne – nebehá, nevykrikuje. Poslúcha 

príkazy vedúcej jedálne, učiteľov i kuchárok. Celý obed skonzumuje v jedálni, včítane ovocia lebo 

múčnika. Zo ŠJ nič nevynáša. 

6. Po skončení obeda zanechá svoje miesto v poriadku, odovzdá použitý riad pri okienku a opusti ŠJ. 

7. Na správanie žiakov v školskej jedálni sa vzťahuje tento školský poriadok. 

8. V prípade nevhodného správania sa žiaka v jedálni môže byť tento zo školského stravovania 

vylúčený. 

ČL. 7 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ŽIAKOV 

1. Žiak sa k svojim spolužiakom správa tolerantne a priateľsky, nevyjadruje sa hrubo, chráni svoje 

zdravie a zdravie spolužiakov. 

2. Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku, šetrne zaobchádza so školským majetkom 

a učebnými pomôckami, nosí do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov 

pedagogických zamestnancov. 
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3. Po skončení vyučovania žiaci vyložia stoličky a vyprázdnia lavice a disciplinovane opustia triedu 

v sprievode učiteľa. 

4. Počas výletov, exkurzií a vychádzok sa žiaci riadia pokynmi učiteľov a ostatných pedagogických 

zamestnancov, dodržujú miesto a termín sústredenia a dodržiavajú pravidlá bezpečnosti a správania 

počas školskej akcie. 

5. V prípade zdravotných ťažkostí (bolesť hlavy, zubov, nevoľnosť...) počas vyučovania – žiak bude 

uvoľnený, rodič bude kontaktovaný telefonicky a  pričom zodpovednosť za žiaka preberá zákonný 

zástupca, ktorý ho osobne preberie v budove školy. 

6. Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole najneskôr do 24 hodín dĺžku trvania neprítomnosti žiaka 

na vyučovaní osobne alebo telefonicky. Žiak po návrate do školy bezodkladne predloží písomné 

ospravedlnenie neprítomnosti (od lekára, od rodičov) zaznamenané v žiackej knižke. 

7. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní v triede zodpovedá vyučujúci. 

8. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných žiakov alebo narúša 

výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, riaditeľ 

školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ 

školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu (zdravotnú pomoc alebo Policajný zbor). 

9. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený 

vhodne a čisto. 

10.  Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je neprípustné. 

11. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky. 

12. Žiak nosí do školy  hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier). 

13. Žiak sa na hodine telesnej výchovy sa prezlečie do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť 

v šatách, ktoré žiak nosí počas vyučovania. 

14. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť 

svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

15. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na 

začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia 

žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý 

žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať 

usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

16. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 

17. Žiak  ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť 

alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy, energetické nápoje, nealkoholické pivo a pod. 

18. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým 

jedlom.  
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19. Každý pedagóg je povinní zohľadňovať zrakové, sluchové vady i výšku vzrastu žiaka. Odporúčanie: 

vydať platný zasadací poriadok. 

20. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a 

neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov. 

21. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný poučiť a 

upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

22. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 

23. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca 

(vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho, pedagogického asistenta...). 

24. Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo onemocnení 

informovať rodičov žiaka. 

25. Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je povinné 

zapísať do zošita ošetrení úrazov. 

ČL. 8  OCHRANA ŽIAKOV PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU 

A NÁSILÍM 

1. V škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí a výchovný poradca, ktorí koordinujú činnosť 

pedagógov v oblasti boja proti drogám, diskriminácií, násilia a iným negatívnym sociálno-patologickým 

javom. Postupujú podľa plánu činnosti na daný šk. rok. 

2. Ak je žiak ohrozovaný, fyzicky alebo slovne napádaný inou osobou musí danú skutočnosť oznámiť 

pedagógovi alebo na vedení školy čo najskôr. Ak o takejto skutočnosti vie zákonný zástupca, musí 

postupovať podobne. 

3. V prípade zistenia alebo podozrenia užitia omamných látok pedagóg okamžite kontaktuje zákonného 

zástupcu žiaka. 

4. V prípade podozrenia zo záškoláctva pedagóg kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a prostredníctvom 

riaditeľstva školy informuje Obecný úrad Malčice. 

5. Pri riešení týchto javov škola spolupracuje s CPPPaP v Michalovciach, alebo s inými inštitúciami tohto 

zamerania. 

6. Žiakovi je zakázané počas vyučovania používať mobilné telefóny, mp3, mp4 prehrávače, iPhony, iPady, 

herné konzoly a iné zariadenia prehrávajúce zvuk a obraz pokiaľ nie sú súčasťou vyučovacieho procesu so 

súhlasom vyučujúceho. Ak má žiak na vlastnú zodpovednosť mobil v škole, musí byť počas vyučovania 
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vypnutý a odložený v taške, v inom prípade učiteľ mobil žiakovi vezme a odovzdá zákonnému zástupcovi. 

Nie žiakovi po vyučovaní! Kontakt na rodičov zabezpečuje škola, nie žiak! 

7. Žiak bez vyžiadania alebo súhlasu nesmie vytvárať a zverejňovať zvukový ani obrazový záznam o 

spolužiakoch alebo zamestnancoch školy. 

8. Vypočúvanie žiakov políciou v priestoroch školy sa uskutočňuje len za prítomnosti riaditeľa školy alebo 

ním poverenej osoby z radov pedagogických pracovníkov. Rodičia žiaka budú o vypočúvaní bezodkladne 

informovaní. Hranica právnej zodpovednosti žiaka je podľa zákona 14 rokov. 

ČL. 9   STAROSTLIVOSŤ O UČEBNICE, UČEBNÉ POMÔCKY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE 

1. Povinnosťou žiaka  je šetriť učebnice a učebné pomôcky. 

2. Za zapožičané učebnice zodpovedá žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca. 

3. Ak žiak veľmi poškodí učebnicu alebo ju stratí, je povinný nahradiť ju (kúpiť novú). 

4. Učebnice a zošity má žiak zabalené a podpísané. 

5. Žiaci šetria školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok. Ak žiak úmyselne alebo z 

nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu uhradiť 

(buď náhradou veci, opravou alebo finančnou úhradou). 

6. V prípade, že rodičia alebo zákonný zástupca neakceptuje upozornenie o náhrade škody, triedny učiteľ 

vypíše škodový protokol, ktorý sa odosiela na príslušné oddelenie polície. 

7. Ak sa vinník nezistí, uhradí sa škoda kolektívne. 

ČL. 10   POVINNOSTI ŽIAKOV MIMO ŠKOLY 

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

Úctivo a zdvorilo sa správa k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri 

stretnutí slušne pozdraví. 

2. Správa sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa vyjadruje. 

3. Žiak je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných 

prostriedkoch. 
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4. Chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje dopravné 

predpisy. 

5. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je zakázané. 

6. Vo večerných hodinách je zákaz zdržiavať sa v areáli školy. 

7. Žiak nesmie písať po stenách školy, po budove ŠSZ a telocvične. 

7. Škody, ktoré svojím konaním v školskom areáli žiak spôsobí, musia zákonní zástupcovia uhradiť v plnej 

výške. 

ČL. 11  VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

Pochvaly a iné ocenenia 

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú 

prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje: 

✓ pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka, 

✓ pochvalu od triedneho učiteľa, 

✓ pochvalu od riaditeľa školy, 

✓ ocenenie najlepších jednotlivcov alebo kolektívov na záver školského roka 

✓ vecnú alebo knižnú odmenu. 

Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie starostovi obce ako zriaďovateľovi školy. 

Odmeňovanie žiakov 

Pochvala od triedneho učiteľa: 

a) za výborný prospech - ústna pochvala, 

b) za najviac 5 ospravedlnených vymeškaných hodín – ústna pochvala, 

c) za vzornú reprezentáciu triedy, 

d) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností. 
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Pochvala od riaditeľa školy: 

a) za vzornú reprezentáciu školy, 

b) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo 

inštitúciou. 

Pochvaly sa evidujú v triednom výkaze. Pochvaly riaditeľa školy sa vydávajú formou rozhodnutia. Návrh na 

udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 

Napomenutia a pokarhania 

Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované 

previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu známky zo správania. Podľa 

závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. 

1. Menej závažné porušenia školského poriadku rieši triedny učiteľ vo svojej právomoci. Môže byť udelené 

aj viackrát v priebehu klasifikačného obdobia (napomenutie triedneho učiteľa) na svoj podnet alebo na 

podnet ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca školy. Udeľuje sa zápisom do ŢK, nezapisuje sa do 

triedneho výkazu. 

Za menej závažné porušenie školského poriadku sa považuje: 

a) nepripravenosť na vyučovanie, chýbajúce domáce úlohy 

b) nenosenie učebných pomôcok a cvičného úboru 

c) neskoré príchody na vyučovanie 

d) hádzanie špongie, kriedy a pod. 

e) neodkladanie odpadkov do odpadových nádob 

f) nesplnenie povinnosti týždenníkov 

g) neprezúvanie sa v priestoroch školy 

h) nevhodné správanie sa pri stolovaní v školskej jedálni 

i) zbytočné otváranie a zatváranie okien a dverí 
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j) striekanie vodou 

2. Závažné porušenie školského poriadku rieši triedny učiteľ a riaditeľ školy vo svojej právomoci 

(pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy).  

Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje: 

a) opakované neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie 

b) svojvoľná neúčasť na vyučovaní, 

c) neospravedlnená absencia najmenej 6 hodín za klasifikačné obdobie 

d) opakované menej závažné porušenie školského poriadku 

e) výstrednosť v obliekaní a úprave zovňajšku, nosenie piercingu 

f) znečisťovanie školských priestorov, písanie na steny a pod. ničenie školského majetku a učebníc, 

úmyselné poškodenie majetku sa považuje za vandalizmus a bude posúdené ako závažné s klasifikáciou 

správania uspokojivé (2) 

g) šírenie klamstiev a ohovárania s úmyslom poškodiť druhého 

h) slovne napádať a ubližovať iným , urážanie, nadávanie, vulgárne vyjadrovanie 

ch) propagácia rasovej neznášanlivosti, opakované úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny nevhodné 

arogantné vystupovanie voči učiteľom, spolužiakom a ostatným zamestnancom školy 

i) používanie mobilného telefónu vo vyučovacom procese 

j) oslovovanie hanlivými menami , ponižovanie 

k) používanie mobilného telefónu 

3. Hrubé porušenie školskému poriadku 

Správanie žiaka po prerokovaní v pedagogickej rade, na návrh triedneho učiteľa, sa klasifikuje známkou 3. 

Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje: 

a) propagácia fašistických alebo vulgárnych symbolov na oblečení, nadpisov zvádzajúcich k uţívaniu a 

šíreniu návykových látok a ohrozovaniu mravnosti 
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b) zneužívanie tiesňového volania 

c) opakované závažné porušovanie školského poriadku 

d) šikanovanie a zastrašovanie 

e) mimoriadne vulgárne a oplzlé vyjadrovanie 

f) fyzické útoky - bitky, ničenie vecí druhého 

g) krádeže vecí a peňazí 

h) ohrozovanie zdravia 

i) fajčenie na pôde školy, v jej okolí a na akciách organizovaných školou 

j) prechovávanie a užívanie omamných látok 

k) svojvoľná neúčasť na vyučovaní, neospravedlnená absencia najmenej 15 hodín za klasifikačné obdobie 

Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje: 

a) za opakované priestupky uvedené v bode 1) a po predošlom napomenutí triedneho učiteľa 

b) za opakované neskoré príchody na vyučovanie, neospravedlnenú neprítomnosť na 1 - 4 vyučovacích 

hodinách 

c) ak je nevyhnutné použiť pokarhanie od triedneho učiteľa v priebehu školského roka 2 alebo viackrát, 

výsledkom je znížená známka zo správania na druhý stupeň 

d) pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade preukázateľným 

spôsobom a zápisom do triedneho výkazu. 

e) pri 1. nedovolenom používaní mobilného telefónu počas vyučovania bez súhlasu učiteľa Pokarhanie od 

riaditeľa školy - udeľuje sa písomne cestou vedenia školy vo forme 

oficiálneho rozhodnutia za nasledujúce závažné porušenie školského poriadku: 

a) za 5 -7 hodín neospravedlnenej absencie 

b) za podvádzanie 
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c) za požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských 

akciách, fajčenie 

d) za opakujúce sa priestupky z bodu 1) a 2) 

e) za opakujúce sa neslušné správanie, vulgárne vyjadrovanie 

f) za úmyselné poškodenie školského zariadenia, spojené s plnou finančnou úhradou poškodeného školského 

zariadenia. 

g) pri 2.nedovolenom používaní mobilného telefónu počas vyučovania bez súhlasu učiteľa 

S týmto opatrením môže súvisieť zníženie zámky zo správania, ak nedôjde k náprave správania, prípadne 

žiak naďalej opakovane porušuje školský poriadok. Tieto opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa 

používajú spravidla pred znížením známky zo správania. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní 

v pedagogickej rade. 

Zníženie známky zo správania 

A) Stupeň 2 (uspokojivé): 

1 x opakujúce sa previnenie z bodu 3) 

Požitie alkoholických nápojov 

✓ úmyselné ničenie školského majetku 

✓ fyzické a psychické násilie – šikanovanie spolužiakov, neospravedlnená neprítomnosť na 

vyučovacích hodinách /31 - 50 hod./ úmyselné ohrozenie zdravia žiakov alebo zamestnancov školy 

✓ za 3. nedovolené používanie mobilného telefónu počas vyučovanie bez súhlasu učiteľa 

B) Stupeň 3 (menej uspokojivé): 

✓ 1 x opakujúce sa previnenie z bodu A) 

✓ neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách 51 - 80 hod. 

✓ vulgárne slovné (fyzické) napadnutie zamestnanca školy úmyselné ublíženie 

C) Stupeň 4 (neuspokojivé): 

1 x opakujúce sa previnenie z bodu B) 

neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách 81 hod. a viac 
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Postup triedneho učiteľa pri neospravedlnených hodinách: 

✓ 1 - 5 vyučovacích hodín  - napomenutie triednym učiteľom 

✓ 6 – 15 vyučovacích hodín – pokarhanie triednym učiteľom 

✓ 16 – 30 vyučovacích hodín  - pokarhanie riaditeľom školy 

✓ 31 – 50  vyučovacích hodín – zníženie známky zo správania o jeden  stupeň  

✓ 51 – 80 vyučovacích hodín – zníženie známky zo správania o dva stupne 

✓ nad 80 hodín – zníženie známky zo spávania o tri stupne 

✓ menej ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci – upozornenie rodičov na zanedbávanie školskej 

dochádzky 

✓ viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci  - oznámenie zriaďovateľovi a ÚPSVaR 

o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

Postup triedneho učiteľa pri zápisoch v klasifikačnom hárku: 

✓ 2 zápisy  - napomenutie triednym učiteľom 

✓ 3 – 5 zápisov – pokarhanie triednym učiteľom 

✓ 6 10 zápisov  - pokarhanie riaditeľom školy 

✓ 11 – 15 zápisov  - znížená známka zo správania o jeden stupeň 

✓ 16 – 20 zápisov – znížená známka zo správania o dva stupne 

✓ 21 a viac zápisov - znížená známka zo správania o tri stupne 

Extrémne prípady sa budú riešiť na mimoriadnej  pedagogickej rade. 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

nesie žiak  osobnú zodpovednosť. Rešpektovanie školského poriadku prináša žiakovi  úctu, vážnosť             

a  uznanie u učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu. 

Návrh školského poriadku (ŠP) bol predložený na pripomienkovanie členom vedenia školy, pedagogickým 

pracovníkom a rodičom žiakov. 

Pri tvorbe ŠP boli uplatnené základné zákony pre školy: 
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✓ Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných 

školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na 

odborných učilištiach a na jazykových školách, 

✓ Vyhláška č. 203/2015 Z.z. o základnej škole, 

✓ Dohovor o právach dieťaťa, 

✓ Metodický pokyn č. 7/2009-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na školách a školských 

zariadeniach, ŠP je platný v uvedenom znení. 

Súčasné znenie ŠP je záväzné pre pracovníkov školy a žiakov školy. 

ŠP vytvára podmienky pre spoločné normy, ktoré budú prínosom pre humanizáciu pracovného prostredia 

žiakov, učiteľov, pedagogických asistentov v škole. 

 

V Malčiciach, 21.september 2020                                                  RNDr. Jarmila Kužmová 

                                                                                                                riaditeľka školy 

 

Školský poriadok bol schválený na pedagogickej rade. 

So školským poriadkom boli oboznámení rodičia prostredníctvom webovej stránky školy. 


