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Školský poriadok: 
 

Úvod  

 

     Školský poriadok vydáva v zmysle §153 školského zákona 245/2008 Z. z. v znení ďalších 

súvisiacich predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy.  

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, 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. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod 

školy a jej bezpečnosť.  

Pri tvorbe školského poriadku popri zákonných ustanoveniach vychádzame aj zo všeobecnej 

Deklarácie ľudských práv, Deklarácie práv dieťaťa a z Dohovoru o právach dieťaťa v bodoch, 

ktoré sa dotýkajú života v škole.  

Rodičia a žiaci školy sú povinní oboznámiť sa s touto všeobecne záväznou normou a 

postupovať v súlade s jej ustanoveniami.  

 

1. Práva žiaka 

  

Žiak má právo: 

1. Chodiť do školy, základné vzdelanie dostať zadarmo.  

2. Na zapožičanie učebníc a tieto nepoškodené po ročnom užívaní, prípadne prestupu na 

inú školu vrátiť škole (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom žiaka).  

3. Pracovať, učiť sa v pokojnej tvorivej atmosfére, v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom 

prostredí. 

4. Na zrozumiteľný výklad učiva, klásť otázky k preberanej téme. 

5. Poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch.  

6. Na objektívne hodnotenie.   

7. Na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.  

8. Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu.  

9. Na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.  



10. Na ochranu údajov týkajúcich sa identifikácie jeho osoby, s ktorými škola pracuje. 

11. V primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor. 

12. Na komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity a tolerancie.  

13. Sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov. 

14. Na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy. 

15. Navštevovať záujmové útvary na škole, ZUŠ, jazykovú školu, CVČ, osvetové zariadenie, 

alebo pracovať v športových oddieloch a pod. 

16. Zúčastniť sa na aktivitách školy, súťažiach, projektoch, do ktorých je škola zapojená, 

reprezentovať školu vo vedomostných i športových súťažiach a olympiádach. 

17. Stravovať sa v školskej jedálni.  

18. Navštevovať školský klub detí.  

 

2 Povinnosti žiaka  

 

Žiak je povinný:  

1. Dochádzať do školy pravidelne podľa stanoveného rozvrhu hodín, čisto vhodne a 

hygienicky upravený.   

2. Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú 

prácu a na ďalšie štúdium na strednej škole. Je zodpovedný za svoje študijne výsledky 

počas celého štúdia. 

3. Zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou. 

4. Osvojovať si zásady humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, 

plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole aj mimo 

nej tak, aby robil česť škole i sebe. 

5. Chrániť si vlastné zdravie, zdravie spolužiakov a iných. Dodržiavať vnútorný poriadok 

školy v odborných učebniach, dielňach, telocvični, na ihrisku a v ostatných priestoroch 

školy.  

6. Dodržiavať ustanovenia Školského poriadku, rešpektovať pokyny zamestnancov školy 

alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vnútornými predpismi školy.  

7. Ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz, alebo zdravotnú 

indispozíciu. 



8. Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove 

a vzdelaní. 

9. Chrániť pred poškodením učebnice, pomôcky a ostatný majetok školy. 

10. Dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí. 

11. Ctiť si ľudskú dôstojnosť spolužiakov a zamestnancov školy a rešpektovať ich pokyny, 

ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, predpismi školy a dobrými mravmi. 

 

3. Práva rodičov /zákonných zástupcov/ 

1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným pozeraním sveta a v súlade s 

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.  

2. Oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom školy a so Školským poriadkom. 

3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky, formou konzultácií s vyučujúcim, pričom rodič nenarúša chod 

vyučovania.  

4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.  

5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo 

školského zariadenia.  

6. Po dohovore s vyučujúcim nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa.  

7. Vyjadrovať sa k ŠkVP školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy. 

 

4. Povinnosti rodičov /zákonných zástupcov/ 

 

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, výchovu a vzdelanie v škole a na plnenie 

školských povinností. 

2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom. 

3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby.  



4. Zúčastňovať sa rodičovských združení a informovať sa o prospechu, správaní a dochádzke 

svojho dieťaťa.  

5. Poskytovať škole kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové 

adresy, mobilné čísla pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa a potreby 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

6. Každú zmenu nahlásiť najneskôr do 1 týždňa, pričom škola rešpektuje zákon o osobných 

údajoch.  

7. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 

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

a vzdelania. 

8. Nahradiť škodu, ktorú zavinil žiak úmyselne alebo neúmyselne porušením školského 

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

9. Informovať školu o dôvode neprítomnosti dieťaťa v škole, resp. o predpokladanej dobe 

jeho neprítomnosti.  

10. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby dieťa dochádzalo 

do školy pravidelne a včas, písomne oznámiť vedeniu školy prípadnú zmenu školského 

zariadenia.  

11. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy 

a rušiť výchovno-vzdelávací proces, pokiaľ to nebude vopred dohodnuté, alebo povolené 

riaditeľom školy alebo jeho zástupcom.  

 

5. Príchod žiakov do školy 

 

1. Žiaci prichádzajú do školy od 7.40 do 7.50 h.  

2. Žiaci, ktorí prichádzajú do školy skôr (dochádzajúci žiaci), sa zdržujú vo vestibule, kde sa 

riadia pokynmi dozor konajúceho učiteľa.  

3. Po príchode do školy sa žiaci prezujú do prezuviek a odložia si vrchný odev a obuv do 

pridelenej skrinky, ktorú si uzamknú. V skrinke si nenechávajú peniaze ani cenné 

predmety. 

4. 10 minút pred začiatkom vyučovania sú žiaci vo svojej triede a pripravujú si pomôcky na 

vyučovanie.  

5. Začiatok vyučovania je stanovený na 8.00 h.  



6. Počas celého vyučovania i cez prestávky žiak nesmie bez dovolenia učiteľa odísť z budovy 

a areálu školy. Ak žiak svojvoľne odíde z vyučovacej hodiny alebo bez súhlasu triedneho 

učiteľa resp. riaditeľa školy opustí budovu školy, triedny učiteľ je povinný riešiť to ako 

vážne porušenie školského poriadku.  

7. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti žiak čaká slušne vo 

vestibule školy na vyučujúceho.  

8. Jazdiť na bicykloch, kolieskových teniskách,  skateboardoch a kolieskových korčuliach a 

iných dopravných prostriedkoch v areáli školy je neprípustné.  

 

6.  Správanie žiakov počas vyučovania  

 

1. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si priprav pomôcky potrebné pre príslušný predmet, 

prípadne sa prezleč do športového, či pracovného úboru.  

2. Po zvonení zaujmi svoje miesto, počas vyučovania seď pokojne, aktívne spolupracuj s 

učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov. 

3. K zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav a aj v styku so 

spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. 

4. Pri vstupe učiteľa do triedy zdravia žiaci povstaním,  na hodinách TEV, VYV, PVC, SEE, 

THD, FYZ, CHEM a pri písomných prácach nevstávaš. Na chodbách zdravia „Dobrý deň“ – 

rovnako ako mimo školy. 

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

učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu. 

6. 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 

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

lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu 

hodinu. 

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

odpovedáš až na vyzvanie učiteľa. 

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

odpisovanie sa považuje za hrubý priestupok. 



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. Počas vyučovania (vyučovacie hodiny i prestávky) musíš mať  mobilný telefón vypnutý, 

nesmieš s ním akokoľvek manipulovať. V prípade porušenia obmedzovacích ustanovení 

je si povinný odovzdať mobil do úschovy učiteľa, mobil bude odovzdaný len do rúk 

zákonného zástupcu. Neoprávnená manipulácia s mobilom sa považuje za priestupok. 

Použiť ho môžeš iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho 

učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. Žiak nesmie zneužívať mobil, či 

iné IKT na tajné nahrávanie a odposluch iných osôb, či podávanie informácií o 

kontrolných prácach. 

11. Počas vyučovania nesmieš používať MP3 a rôzne prehrávače, diktafóny a rôzne zvukové a 

obrazové nosiče, ktorými zamedzuješ právo na aktívnu účasť svojim spolužiakom na 

vyučovaní a narúšaš vyučovací proces. Žiak počas vyučovania nemá právo bez súhlasu 

vyučujúceho vytvárať obrazový alebo zvukový záznam 

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

prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí, 

osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže 

učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom. 

13. Ak poškodíš školský majetok úmyselne, alebo z nedbalosti, rodičia alebo zákonný 

zástupca sú povinní škodu nahradiť v plnom rozsahu. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí 

kolektívne. 

14. Zachovávaj čistotu a poriadok v triede a v školských priestoroch. 

15. Šetri elektrickou energiou a vodou. Separuj odpad. 

16. Manipulovať s oknami (z bezpečnostných dôvodov len s vetračkami) môžeš len v 

prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov. 

Je zakázané manipulovať so žalúziami a otvárať veľké okná. 

17. 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. 



18. Pred hodinou TEV a TSV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet TEV 

A TSV. Odovzdaj vyučujúcemu TEV a TSV do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, 

kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.). 

19. Dbaj o svoje zdravie, zdravie spolužiakov a iných.  

20. Akýkoľvek úraz si povinný okamžite nahlásiť dozor konajúcemu učiteľovi, triednemu 

učiteľovi alebo vedúcemu akcie. 

21. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že 

znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie a 

umiestniť takého žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 

zamestnanca. Riaditeľ školy následne a bezodkladne zavolá zákonného zástupcu žiaka, 

zdravotnícku pomoc alebo príslušníkov polície. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.  

22. Žiakovi školy nie je dovolené neprimerane a hanlivo sa vyjadrovať k práci učiteľov a 

spolužiakov, znevažovať dobré meno školy prostredníctvom sociálnych sietí (facebook,  

a pod.), zapájať sa a vytvárať ankety o vyučujúcich, žiakoch školy, zverejňovať ich 

fotografie bez ich súhlasu, prípadne vystupovať v ich zastúpení na internete. 

23.  Žiak počas vyučovania nemá právo bez súhlasu vyučujúceho vytvárať obrazový alebo 

zvukový záznam. 

24. V  priestoroch školy je prísny zákaz fajčiť, piť alkohol, hrať hazardné hry, nosiť a používať 

omamné látky, počas vyučovania žuvať žuvačku. 

25. Žiak nepropaguje rasovú neznášanlivosť akoukoľvek formou (ústne, písomne, vlastným 

konaním a pod.). 

26. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede je žiak povinný dať do poriadku svoje 

miesto, očistiť ho od odpadkov, vyprázdniť odkladací priestor, vyložiť stoličku. Na pokyn 

učiteľa žiaci opustia triedu a pod jeho dozorom odchádzajú domov alebo na obed.  

27.  

7. Správanie žiakov v škole a pri činnosti organizovaných školou 

 

1. Na školských vychádzkach, exkurziách , výletoch  a iných akciách organizovaných školou 

sa žiaci správajú podľa pokynov pedagógov. 



2. Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky 

a plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie, Školy v prírode. V jednom informovanom 

súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít 

súčasne. 

3. Pred uskutočnením školského výletu, LV, PV, exkurzie, Školy v prírode sú žiaci poučení a 

zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii podujatia a poučení o bezpečnosti a 

ochrane zdravia. Riaditeľ školy určí podmienky, za akých sa podujatie môže uskutočniť. 

4. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na plánovanej akcii, zákonný zástupca je 

povinný to bezodkladne oznámiť vedúcemu podujatia. V prípade, že žiak nemá pre 

neúčasť na akcii, na ktorú bol prihlásený, vážny dôvod, nebude mu vrátená celá 

zaplatená suma. 

5. Ak sa trieda chce zúčastniť výletu, môže ísť maximálne 1 .- 4. roč. na 1 jednodňový výlet; 

žiaci 5. - 9. roč. na 1 dvojdňový výlet. Žiakom 5. – 9. roč. možno školský výlet predĺžiť o 2 

dni pracovného pokoja, pričom nie je povinnosťou triedneho učiteľa výlet organizovať. 

6. Na školských výletoch, exkurziách a iných podujatiach organizovaných školou sa v plnej 

miere na žiaka vzťahuje školský poriadok školy a jeho dodržiavanie je záväzné. Žiaci tiež 

dodržiavajú pravidlá platné v ubytovacom zariadení. 

7. Účasť žiakov na akciách organizovaných inou organizáciou bude ospravedlnená, ak 

zákonný zástupca vopred predloží žiadosť o uvoľnenie menovaných žiakov, po 

odsúhlasení riaditeľom školy a triednym učiteľom. 

8. Účasť žiakov na akciách organizovaných školou (olympiády, športové súťaže a iné) bude 

ospravedlnená, ak pedagogický dozor na tejto akcii predloží vopred súpisku s menami 

žiakov, po odsúhlasení triednym učiteľom a riaditeľom školy. Triedny učiteľ má právo 

nepovoliť účasť žiaka na uvedenej akcii, ak má žiak dlhodobo zhoršený prospech, často 

vymeškáva vyučovanie, nedodržiava ustanovenia školského poriadku. 

9. Triedny učiteľ, prípadne iný dozor konajúci učiteľ si vyhradzuje právo nevziať na výlet 

žiaka, ktorému bolo udelené výchovné opatrenie alebo opakovane porušuje ustanovenia 

školského poriadku.  

Postup pri organizovanie hromadných školských akcií 

1. Učiteľ má právo požadovať od zákonného zástupcu: 

a) súhlas zákonného zástupcu na kontrolu batožiny, zhabanie a zlikvidovanie alkoholu a 

cigariet, omamných a psychotropných látok, 



b) súhlas zákonného zástupcu, že v závažnom prípade môže byť privolaná polícia aj bez 

prítomnosti rodiča. 

2. Rodič/zákonný zástupca 

a)   môže vystaviť súhlas na osobné voľno, individuálny pohyb žiakov v rámci školského   

výletu, exkurzie, mimoškolského podujatia. V prípade nesúhlasu žiaci budú stále  

kolektívne pod pedagogickým dozorom. 

b)   v prípade rodičovského sprievodu žiakov na olympiády a súťaže rodič písomne     

potvrdí, že preberá zodpovednosť za svoje, príp. cudzie dieťa. Rodič dieťaťa musí          

písomne súhlasiť so sprievodom iného rodiča. 

c)   základný plavecký a lyžiarsky výcvik sa uskutoční len so súhlasom rodičov. 

 

 

8. Správanie žiakov cez prestávku  

 

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

2. Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi triedu a zdržiavaj sa v určených 

priestoroch. 

3. Na chodbách sa správaj pokojne, nevstupuj do tried vlastných (ani susedných) a 

neprechádzaj na iné poschodie.  

4. Počas prestávky nesmieš svojvoľne opustiť areál školy. 

5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa vchádzaj 

do triedy a priprav sa na vyučovaciu hodinu. 

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

mís, pisoárov, umývadiel, voľne v školskom areáli alebo vyhadzovať z okien. Robíš tým zlé 

meno sebe aj škole. 

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

"Hovorme spolu, nebime sa“. 

8. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zavolaj pomoc dospelého. 

9. 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. 



10. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody 

budú musieť nahradiť Tvoji rodičia. 

11. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok 

v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli 

porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu 

školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. 

12. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 11 v škole, 

prípadne porušuje bod č. 11 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť 

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

škodám na zdraví spolužiakov. 

13. Učiteľov a ostatných zamestnancov školy oslovuj „pán učiteľ, pani učiteľka, pani 

vychovávateľka, pán školník“ a pod. 

14. Prechod do odborných učební uskutočníš po skončení prestávky v doprovode učiteľa. 

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

potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa. 

16. Do zborovne, telocvične, odborných učební, dielní vchádzaš iba v sprievode učiteľa. Pred 

odchodom do OU si zober so sebou celú aktovku. Do telocvične a z telocvične chodia 

žiaci pod vedením svojich učiteľov TEV. 

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

pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj. 

18. Žiaci chodia pre školské pomôcky 1 minútu pred zvonením na vyučovaciu hodinu.  

Žiak môže využívať nápojový automat pred vyučovaním a po 1. a 2. vyučovacej hodine.  

19. Počas prestávok vykonávajú nad žiakmi dozor učitelia, ktorí majú v ten deň službu. Žiaci 

sú povinní rešpektovať ich. 

20. Žiaci sa zbytočne nezdržiavajú na toaletách, nehádžu smeti a odpadky do záchodových 

mís, pisoárov a umývadiel, neznečisťujú podlahu. Priebežne kontroluje toalety aj 

pedagogický dozor. 

21. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho 

triedneho učiteľa pred alebo po vyučovaní. 

22. Do odborných učební sa žiaci presúvajú súčasne so zvonením.  

23. Na hodinu TEV a SRL odchádzajú žiaci spolu s vyučujúcim 5 minút pred jej začiatkom. Pri 

presune sa riadia pokynmi vyučujúceho. 



 

9. Odchod žiakov zo školy  

 

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

nečistoty, vylož stoličku na stôl.  

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

svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky. 

3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho choď ku skrinkám, preobuj sa, 

obleč sa a disciplinovane opusti budovu. 

4. Ak máš poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú 

triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v 

odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede 

zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu. 

5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. 

6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci 

odnes do kancelárie školy. 

7. Zo školskej akcie organizovanej mimo budovy školy, ktorá končí neskôr ako povinné 

vyučovanie, žiaci môžu odísť z miesta rozchodu iba s informovaným súhlasom rodiča. 

V ostatných prípadoch sa žiaci v doprovode učiteľa vracajú späť do školy a postupujú 

podľa jeho pokynov. 

8. V prípade, že školská akcia z organizačných dôvodov začína neskôr ako školské 

vyučovanie, žiaci prichádzajú do školy v stanovenom termíne a dodržiavajú všetky 

bezpečnostné predpisy. 

 

10. Dochádzka žiakov do školy  

 

1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.  

2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. 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 vyučujúci,    



      z jedného dňa triedny učiteľ, z dvoch a viac dní riaditeľ školy na základe žiadosti. Ak  

      vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ   

      nemusí hodiny ospravedlniť.  

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

Tvojej  

      neprítomnosti triednemu učiteľovi. Najneskôr však do 24 hod.  

4. Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody 

nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní.  

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

vyučovanie.   

      V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, len v sprievode rodiča, alebo 

zákonného  

      zástupcu. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa rozhodne o Tvojom uvoľnení 

vyučujúci  

      príslušnej hodiny.  

6. Ak sa vrátiš po absencii do školy, bezodkladne predložíš písomné ospravedlnenie v 

žiackej   

      knižke, podpísané rodičmi a pri chorobe potvrdené lekárom.             

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

navrhnuté komisionálne preskúšanie.  

8. V prípade, že prídeš oneskorene na vyučovaciu hodinu bude sa postupovať podľa 

výchovným opatrení o zanedbávaní dochádzky ( viď príloha č. 1 ). 

 

11.  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 prihlásení v ŠKD, odvádza učiteľka do 

šatne).  

3. Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.  

4. Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj v šatni.  



5. Tvoj odchod z ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku. Zmeny odchodu musí rodič písomne 

oznámiť pani vychovávateľke.  

6. Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.  

7. Ranná služba v ŠKD je od 06:10 h. do 07:40 h., kedy v sprievode p. vychovávateľky 

prejdeš do triedy.  

8. Záverečná činnosť je od 16:00 h. do 17:00 h., preto požiadaš rodičov, aby prišli pre Teba 

najneskôr do 17:00 h.  

9. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi všetkými zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku.  

 

12.  Starostlivosť o ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní a školských   

      akciách  

 

1. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov počas vyučovania, 

prestávok ako aj na podujatiach organizovaných školou.  

2. Má zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé alebo nebezpečné (napr. pitie 

alkoholických nápojov, fajčenie, požívanie škodlivých a omamných látok, bitky, 

vyhadzovanie predmetov z okien, behanie pri presunoch po budove...).  

3. Žiak je oboznámený so zásadami BOZ v škole vždy na začiatku školského roka triednym 

učiteľom a na úvodných hodinách vyučovacích predmetov príslušným vyučujúcim. V 

prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia niektorých činnostiach 

(výcviky, exkurzie, výlety a pod.) sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie 

úrazom. Nesmú pred učiteľom zatajiť svoj skutočný zdravotný stav. Každý žiak je povinný 

dodržiavať všeobecné zásady BOZ a rešpektovať usmernenia učiteľov.  

4. V prípade úrazu alebo náhlej zdravotnej príhody žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.   

5. Pri úraze alebo zdravotnej príhode poskytne učiteľ žiakovi prvú pomoc, pri závažnejších 

prípadoch zabezpečí žiakovi lekársku pomoc. O úraze a ochorení informuje škola 

zákonného zástupcu žiaka. Žiak ide zo školy na ošetrenie podľa okolností s pedagogickým 

zamestnancom školy, alebo zákonným, či zákonitým zástupcom žiaka.  

6. Každý úraz zapíše vyučujúci do evidencie úrazov. Ak žiak kvôli úrazu vymešká z 

vyučovania viac ako tri dni, škola spíše Záznam o úraze a úraz zaregistruje. 



7. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá po jeho vstupe do školy a počas prestávok pedagóg, 

poverený pedagogickým dozorom na chodbách a v triedach, počas vyučovania jednotliví 

učitelia v triedach podľa rozvrhu vyučovania. V zariadení ŠKD príslušná vychovávateľka 

ŠKD.  

8. Všetci žiaci sú povinní rešpektovať pokyny pedagógov, vykonávajúcich pedagogický 

dozor, ale i usmernenia, pokyny ostatných zamestnancov školy a výstražné znamenia. Pri 

prechode žiakov z telocvične alebo zo školy na ihrisko zodpovedá za bezpečnosť žiakov 

príslušný vyučujúci. Aj v prípade, že ide o mimovyučovaciu a mimoškolskú činnosť 

organizovanú školou, nesie zodpovednosť za poučenie a bezpečnosť žiaka príslušný 

pedagóg.  

9. Ak žiak ochorie na chytľavú chorobu, alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je s 

ním v trvalom styku, oznámi zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne riaditeľstvu 

školy. Toto opatrenie dodrží aj v prípade zistenia výskytu vší.  

 

13. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie  

 

1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice, učebné pomôcky a majetok školy. Ak poškodíš 

alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia 

škodu v plnom rozsahu zaplatiť.  

2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.  

3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice odovzdáš škole. 

 

14. Starostlivosť o svoj vzhľad 

 

1. Žiak je v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach vhodne, primerane a 

čisto upravený. Je slušne oblečený, bez výstredností. Nie je prípustné neprimerané 

líčenie, nápadná úprava nechtov a vlasov. 

2. Na prezuvky má žiak obuv, ktorá nefarbí podlahu, je bezpečná a zdravotne nezávadná. 

Na tento účel  sa neodporúča používať šľapky a športovú obuv (tenisky, botasky, cvičky).  

3. Každý žiak má v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami. 

4. Žiak nenosí do triedy topánky a vrchný odev. 

 



15. Povinnosti týždenníkov  

 

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe". Týždenníci, ktorí prídu 

do školy 15 min. pred vyučovaním, skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i 

počas prestávok utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na 

každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.  

2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala a 

postarajú sa o poriadok v triede, zatvoria okná.  

3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, 

zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.  

4. Zodpovedajú za poriadok v triede za jej uzamknutie po skončení vyučovania.  

5. Zodpovedajú za školský majetok v triede a každé poškodenie alebo stratu predmetov 

hlásia triednemu učiteľovi. 

6. Neprítomnosť vyučujúceho oznámia zástupcovi riaditeľa školy najneskôr 5 minút po 

začiatku vyučovacej hodiny. 

 

16. Povinnosti žiaka v školskej jedálni ( ŠJ ) 

  

1. Každý deň sa preukážeš pri okienku výdajov obedov čipom na obedy.  

2. Naobeduješ sa po ukončení vyučovania, žiaci športových tried, ktorí majú popoludňajšiu 

činnosť sa naobedujú počas veľkej prestávky. 

3. Po skončení vyučovania si ulož tašku a vrchný odev do svojej šatníkovej skrinky, slušne 

prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne vstúpiš len na pokyn dozor 

konajúceho učiteľa.  

4. V jedálni sa usaď na voľné miesto. Zjedz najprv polievku a potom si zober pri okienku 

druhé jedlo. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, 

nevykrikuj.   

5. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj riad pri okienku a opusti 

ŠJ.  

 

 

 



17. Správanie žiaka mimo objektu školy 

 

1. Každé dieťa je žiakom aj mimo objektu školy, preto platí, že aj na verejnosti sa správa 

slušne, v súlade so školským poriadkom. 

2. Vo večerných hodinách sa smie zdržiavať vonku iba v doprovode zákonného zástupcu 

dieťaťa. 

3. Žiak si chráni svoje zdravie, dbá na svoju bezpečnosť a dodržuje dopravné predpisy. 

Svojim správaním neohrozuje ani zdravie iných. 

4. Je pozorný a úctivý k dospelým. K svojim kamarátom a rovesníkom je priateľský, 

k mladším ohľaduplný.  

5. Nevyhľadáva a nestretáva sa so skupinami ľudí, ktorí ohrozujú jeho mravný vývoj. 

 

18.  Organizácia rozvrhu učebného dňa 

 

1. Vyučovanie v škole sa koná podľa pevného rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. 

2. Príchod žiakov do školy je od 7:40 h. 

3. Začiatok vyučovania je o 8:00 h. 

4. V čase od 8.00 do 12.35 h. je školská budova uzamknutá. 

5. Každá vyučovacia hodina začína a končí zvonením. 

6. Rozvrh zvonenia: 

 

      Dopoludňajšie vyučovanie: 

0. vyučovacia hodina       7:15 h  –   7:55 h 

       1. vyučovacia hodina  8:00 h  –   8:45 h 

       2. vyučovacia hodina  8:55 h  –   9:40 h  

       3. vyučovacia hodina  9:50 h  – 10:35 h 

       4. vyučovacia hodina  10:45 h – 11:30 h 

       5. vyučovacia hodina  11:50 h – 12:35 h 

       6. vyučovacia hodina       12:45 h – 13:30 h 

       Popoludňajšie vyučovanie: 

       7. vyučovacia hodina  14:00 h – 14:40 h 

       8. vyučovacia hodina       14:50 h –  15:30 h 



 

7. Vyučovacia jednotka trvá dopoludnia 45 minút, nultá hodina a popoludňajšia hodina 40 

minút. Medzi vyučovacími jednotkami sú prestávky. 

 

8. Organizácia prestávok: 

 

      Prestávky medzi jednotlivými vyučovacími hodinami trvajú 10 minút. 

      Prestávka medzi 4. a 5. vyučovacou hodinou, trvá 20 minút. Počas nej prebieha 

stravovanie    

      žiakov športových tried. Ostatní žiaci trávia prestávku v spoločných, na tento účel      

      vyhradených priestoroch. 

      Prestávka medzi 0. a 1., 7. a 8. vyučovacou hodinou trvá 5 minút. 

9. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. 

10. Prevádzka v ŠKD: 

      Ranná:          6:10 h –  7:40 h  

      Popoludňajšia: 11:30 h – 17:00 h. 

11. Záujmová činnosť v škole začína o 14.00 h a končí o 16:00 h. 

12. Každá žiacka práca v škole musí byť ukončená do 18:00 h. 

 

19. Výchovné opatrenia 

 

Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek: 

a) pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za 

záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa 

prerokuje v pedagogickej rade, 

b) opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za 

závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla 

predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá 

niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. 

Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede 

vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, 



výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 

Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom 

liste žiaka. 

Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s 

poruchami pozornosti, s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh 

zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva 

a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka. 

Pochvala od triedneho učiteľa 

a) vynikajúce študijne výsledky za dane obdobie 

b) reprezentácia triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. 

c) práca pre triedny kolektív 

Pochvala od riaditeľa školy 

a) reprezentácia školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod..  

b) umiestnenie alebo  účasť v krajskom kole, 

c) účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád, 

d) významný spoločenský  čin /záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod., 

e) záslužná práca pre školu,  v projektoch v priebehu absolvovania ZŠ, 

f) v projektoch, zberoch a pod. 

Napomenutie od triedneho učiteľa 

Za menej závažné previnenia proti školskému poriadku: 

a) neskorý príchod na vyučovaciu hodinu, 

b) neprezúvanie sa v priestoroch školy, 

c) nevhodne správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti 

d) časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, úboru na TV, používanie ťahákov, 

odpisovanie od spolužiakov, používanie urážlivých výrazov, 

e) svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny, 

f) ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty medzi spolužiakmi, 

nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, službukonajúceho učiteľa. 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 

Za opakované menej závažné previnenia proti školskému poriadku: 

a) opustenie budovy, priestorov školy počas vyučovania, 

b) bežné priestupky / zapísané v triednej knihe/, 



c) 6 neospravedlnených hodín, 

d) klamstvo, podvod, 

e) za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka, na jednej až niekoľkých vyučovacích 

hodinách / nie celý deň /, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným 

zástupcom žiaka, 

f) útek z vyučovania a za závažnejšie porušenia školského poriadku, bezdôvodné 

používanie mobilného telefónu. 

Pokarhanie od riaditeľa školy 

a) hrubé, vulgárne a arogantné správanie ku učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom 

b) neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi(nadávky, roztržky) 

c) opakovane porušovanie školského poriadku a vyššie uvedených bodov, 

d) časté narušovanie vyučovacieho procesu, 

e) opakované svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny, 

f) vymeškaných 9 neospravedlnených hodín, 

g) opakované bežné priestupky / zapísané v triednej knihe/, 

h) za previnenie v oblasti ochrany a bezpečnosti žiakov podľa tohto školského, poriadku,  

i) za  bezdôvodné používanie mobilného telefónu. 

Znížená známka zo správania  druhého stupňa 

a) opakovane porušovanie školského  poriadku a nerešpektovanie pokynov vyučujúcich, 

b) úmyselné fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie, 

c) znížená známka zo správania na stupeň  2  navrhne triedny učiteľ v prípade 

opakovaného porušenia školského poriadku žiakom,  

d) opakované  používania mobilného telefónu počas  vyučovania, prestávky a školou 

organizovaných podujatí, 

e) krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania, 

f) falšovanie úradného dokumentu / ospravedlnenie od rodičov, potvrdenie od lekára, 

záznamu  v ŽK a pod./, 

g) priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin, 

h) úmyselné poškodzovanie majetku školy podľa  rozsahu spôsobenej škody, 

i) svojvoľné opustenie výchovno - vyučovacieho procesu /v škole i mimo školy /, 

j) za propagáciu rasizmu a xenofóbie, 

k) používanie alkoholických  a návykových látok v priestoroch a areály školy, 



l) 10 – 25 neospravedlnených hodín, 

m) šikanovanie a vydieranie, za vandalizmus a úmyselné poškodzovanie majetku školy, 

požívanie cigariet, alkoholu, drog a iných omamných a psychotropných látok. 

 Znížená známka zo správania  tretieho stupňa 

a) vážne porušenie správania žiaka v škole i mimo školy  ktoré je v rozpore so školským 

poriadkom, 

b) úmyselné fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie, 

c) priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin, 

d) falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod., 

e) úmyselné poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody, 

f) 26 - 60 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín. 

Znížená známka zo správania štvrtého stupňa 

a) nad 60 vymeškaných neospravedlnených hodín, 

b) priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin, 

c) úmyselné fyzické napadnutie spolužiaka so  zdravotnými následkami, 

d) za obzvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky podľa uváženia pedagogickej rady, 

e) ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov,ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a 

vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a 

vzdelávania ich vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie podľa § 58 

ods. 3 školského zákona. 

Pri  zanedbávaní  povinnej  školskej  dochádzky 

a) Zákonný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť škole príčinu 

neprítomnosti žiaka. 

b) Žiak alebo zákonný zástupca predloží písomné ospravedlnenie do troch dní od 

nástupu dieťaťa do školy. 

c) Na viac ako 5 po sebe nasledujúce dni neprítomnosti žiaka vydáva súhlas riaditeľ 

školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka 

d) Pri častej neprítomnosti sa tieto doklady vyžadujú pri každej neprítomnosti žiaka. 

e) Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín 

v mesiaci oznámi škola MsÚ a OÚ, odboru sociálnych vecí najneskôr do troch dní po 

skončení kalendárneho mesiaca. 



f) Triedny učiteľ v spolupráci s p. tajomníčkou vypíše oznámenie o zanedbávaní 

povinnej školskej dochádzky  pri neospravedlnenej neúčasti žiaka trvajúcej:  

g) viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci a odovzdá p. tajomníčke na ďalšie 

spracovanie, ktorá bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný 

zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a to najneskôr 

do 3 dní po skončení kalendárneho mesiaca 

h) viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku a odovzdá p. tajomníčke 

na ďalšie spracovanie, ktorá postúpi toto oznámenie obci – začatie priestupkového 

konania 

i) viac ako 100 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku a odovzdá p. tajomníčke 

na ďalšie spracovanie, ktorá postúpi toto oznámenie obci - trestné oznámenie na 

zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu Ohrozovania 

mravnej výchovy mládeže.  

 

Napomenutie triednym učiteľom 

 

Triedny učiteľ:   vypíše upozornenie na zanedbávanie PŠD 

                udelí žiakovi napomenutie triednym učiteľom 

 

Pokarhania triednym učiteľom 

 

Triedny učiteľ: vypíše upozornenie na zanedbávanie PŠD 

              udelí žiakovi pokarhanie triednym učiteľom 

 

Riaditeľ školy:   pozve zákonného zástupcu na pohovor 

                vyhotoví z pohovoru zápisnicu 

 

Pokarhanie riaditeľom školy   

         

Triedny učiteľ: vypíše upozornenie na zanedbávanie PŠD 

              vypíše tlačivo na udelenie pokarhania riaditeľom školy 

 



Riaditeľ školy:  pozve zákonného zástupcu na pohovor 

               vyhotoví z pohovoru zápisnicu 

 

Záverečné ustanovenia  

1. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov, rodičov, návštevníkov  

      a zamestnancov školy. 

2. Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v 

pedagogickej rade školy. 

3. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom školy žiakov triedy na 

začiatku školského roka a ich zákonných zástupcov na 1. triednom rodičovskom združení.  

Školský poriadok Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, je zverejnený na 

webovej stránke školy. 

4. Na jeho dodržiavanie priebežne dohliadajú pedagogickí zamestnanci školy a kontrolujú 

jeho  

      plnenie. 

Školský poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

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

predpisov.  

 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2021. 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Miroslav Nováček 

                                                                                                          riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dodatok a úprava  Školského poriadku školy počas Covid 19 v školskom roku 2021/2022 
 
V kapitole 2. Povinnosti žiaka  sa pridáva bod 
 
11. Žiak je povinný počas celého vyučovanie mať prekryté ústa rúškom, alebo šatkou, okrem  
aktivít na hod. TEV a ŠP. 
 
V kapitole 3. Práva rodičov /zákonných zástupcov/sa pridáva bod 

8.Rodič má právo ospravedlniť žiaka  z neúčasti na vyučovaní počas po sebe idúcich 5 dní. 

V kapitole 4. Povinnosti rodičov /zákonných zástupcov/ sa pridáva bod 
 
23. Rodič je povinný zabezpečiť na každý deň po 2 rúška pre žiaka a riadiť sa podľa Školského 
semaforu. 
 
V kapitole 8. Správanie žiakov cez prestávku  sa pridáva bod 
 
9. Žiaci sú povinní počas prestávok sa zdržiavať v triede s výnimkou hygienických potrieb 
a dodržiavať prísne hygienické opatrenia pri umývaní rúk. 
 
V kapitole 11.  Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD ) sa upravujú body 
nasledovne: 
 
10. Ranná služba v ŠKD je od 06:10 h. do 07:00 h., kedy v sprievode p. vychovávateľky 

prejdeš do triedy.  
11. Záverečná činnosť je  do 17:00 h., vo svojom klube,  preto požiadaš rodičov, aby prišli pre 

Teba najneskôr do 17:00 h.  
12. Počas popoludnia žiaci odchádzajú z ŠKD o 14:00 h. cez hlavný a zadný vchod, o 15:00 h., 

16:00 h., 17: 00 h. len cez hlavný vchod v sprievode p. vychovávateľky. 
 
V kapitole 18.  Organizácia rozvrhu učebného dňa sa upravujú body nasledovne: 
 
13. Príchod  a odchod žiakov je rozvrhnutý podľa ranného filtra a určenia vstupu do budovy 

cez jeden z troch vchodov. 
14. Organizácia prestávok: 

Prestávky medzi jednotlivými vyučovacími hodinami trvajú 10 minút, počas nich žiak 
neopúšťa  svojvoľne triedu. Prestávka medzi 4. a 5. vyučovacou hodinou, trvá 20 minút. 
Počas nej prebieha stravovanie žiakov športových tried. Ostatní žiaci trávia prestávku 
v triede. 

15.  Služba upratovačky   na vrátnici trvá do 14:45 h. denne. 
 
Platné od 02. 09. 2021 
            Mgr. Miroslav Nováček 
                                                                                                          riaditeľ školy 


