
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školský poriadok   je súhrn noriem platných pre celý školský kolektív, učiteľov, žiakov 

a prevádzkových zamestnancov. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydáva školský 

poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. 

Dôsledné plnenie týchto noriem je základnou povinnosťou všetkých. 

 
Školský poriadok bol prerokovaný a doplnený na pedagogickej rade dňa  30.08.2017. 

 



  

Práva žiakov 

 
1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, 

politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, 

majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelanie. 

 

2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho 

talentu, rozumových a fyzických schopností. 

 

3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej 

odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie 

písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, 

pričom má právo do nich nahliadnuť. 

 

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

klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích 

predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácii správania. 

 

5. Žiak 1.-9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný 

najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým 

školským rokom opravné skúšky. 

 

6. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní a na 

triednických hodinách. 

 

7. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 

 

8. Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako 

vzdelávanie. 

 

9. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 

 

10. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. 

 

11. Majú právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť 

sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré 

organizuje škola. 

 

12. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora drogovej prevencie, školského psychológa a sociálneho 

pedagóga. 

 

13. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a 

využívania. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho učiteľa, 

výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu zástupcovia žiaka. 

 

14. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 

 

15. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď. 

 



  

16. Žiak má právo na omyl. 

 

17. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie. 

 

18. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov aj spolužiakov. 

 

19. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj 

názor na čokoľvek. 

 

20. Žiak má právo na prestávky, ako ich určuje tento ŠP. 

 

21. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľov alebo 

spolužiakov a jeho miesto spĺňa psycho-hygienické zásady. 

 

 

Organizácia vyučovacieho dňa 

 
Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom 

školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. 

Začiatok vyučovania je o 8:00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí 

zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5 a 10 minútové, veľká prestávka 

nasleduje po tretej vyučovacej hodine a trvá 15 minút. 

 

07 30– otvorenie budovy školy pre žiakov, začiatok dozorov na určených miestach 

 

 

Vyučovanie: 

 

0. hodina 7:05 7:50 

1. hodina 8:00 8:45 

2. hodina 8:55 9:40 

3. hodina 9:50 10:35 

4. hodina 10:50 11:35 

5. hodina / obedňajšia 

prestávka 1.a 2.ročník 

11:45 12:30 

6. hodina 12:35 13:20 

             Obedňajšia prestávka   

7. hodina 13:50 14:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Príchod žiakov do školy 

 
1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby boli 5 min. pred začiatkom hodiny na svojom 

mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Budova školy sa ráno uzavrie o 8 00 hod. 

 

2. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr /okrem žiakov navštevujúcich ŠKD a cestujúci/, ako je  

stanovený začiatok vyučovania, nesmú sa zdržiavať v budove ani v areáli školy, 

ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča riaditeľ školy. Do budovy školy sa 

vchádza výlučne hlavným vchodom. 

 

3. Žiak sa pred vstupom do triedy prezuje do zdravotne nezávadných prezúvok, v  šatni si 

odloží vrchný odev a obuv. 

 

4. V prípade neskorého príchodu sa žiak ohlási informátorke. 

 

5. V triede vyučujúcemu vysvetlí dôvod neskorého príchodu. Žiakom, ktorí majú 3 

neskoré príchody na ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu, vykáže triedny učiteľ 1 

neospravedlnenú hodinu. Toto opatrenie sa nevzťahuje na neskoré príchody z dôvodu 

návštevy lekára alebo meškanie dopravného prostriedku. 

 

6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené zdržiavať sa v areáli školy bez 

pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať skejtbordy, kolieskové 

korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. 

 

 

Správanie žiakov na vyučovaní a ich povinnosti 

 
1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so 

všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci, 

potrebné na hodinu, si žiak pripraví cez prestávku. Rozvrh hodín schválený riaditeľom 

školy je zavesený v triede a prístupný žiakom. 

 

2. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci. 

 

3. Po zazvonení každý sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa. 

 

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, 

svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. 

 

5. Žiak má právo spýtať sa, ak niečomu nerozumie, ak chce odpovedať, hlási sa 

zdvihnutím ruky. 

 

6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa 

vyučujúcemu na začiatku  hodiny a uvedie dôvod. 

 

7. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 

 

8. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a v poriadku. 

 



  

 

9. Žiak nesmie manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, 

audiovizuálnymi   prístrojmi  a zvukovými modulátormi. 

 

10. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky. 

 

11. Žiakom sa do školy zakazuje nosiť predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje.  Klenoty 

a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení alebo 

strate predmetov, ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za vzniknutú 

škodu. 

 

12. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón, pričom za vyučovanie sa 

považuje celý vyučovací deň (Vyhláška MŠ SR z 23.07.2008) používaním sa rozumie: 

telefonovať, písať správy, používať mp3 prehrávač, natáčať video, fotiť, používať iné 

funkcie mobilného telefónu. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so 

súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného 

zástupcu. 

 

13. Ak žiak zistí stratu veci, ktoré  podliehajú poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého 

hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate a vykoná ďalšie 

opatrenia. 

 

14. Základný plavecký a lyžiarsky výcvik sa uskutoční len so súhlasom rodičov. 

 

15. Oslovenie a pozdravy:  

žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy 

žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani. 

 

16. Žiaci sú na začiatku školského roku a pred každou akciou poučení o pravidlách 

bezpečnosti a ochrany zdravia triednym učiteľom, príp. vyučujúcim/zápis do triednej 

knihy/. 

 

17. Ak žiak pracuje aktívne v rámci triedy,  je v hodnotiacom období odmenený pochvalou 

triedneho učiteľa. Ak reprezentuje školu, je odmenený pochvalou triedneho učiteľa. Ak 

úspešne reprezentuje školu, je odmenený pochvalou riaditeľa školy. 

 

18.  Ak žiak opakovane porušuje vnútorný poriadok školy a výchovné opatrenia neboli 

účinné, znižuje sa mu známka zo správania v zmysle školského poriadku a Metodického 

pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

19. Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať 

jeden jednodňový výlet, pre žiakov piateho ročníka až deviateho ročníka dva 

jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho ročníka až deviateho 

ročníka možno školský výlet predĺžiť s informovaným súhlasom zákonných zástupcov 

o dva dni pracovného pokoja. 

 

 

 

 

 



  

20. Žiakom je zakázané: 

 používať akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania alebo 

násilia voči ostatným žiakom 

 naháňať sa v priestoroch školy /vonkajších, vnútorných/ 

 vyvolávať hádky a roztržky končiace bitkou, šikanovať spolužiakov 

 vzájomne sa napádať a napádať spolužiakov iných ročníkov - šikanovanie 

 odhadzovať odpadky na podlahu, ktoré potom slúžia ako zdroj úrazu 

 nosiť do školy ostré predmety, nože, boxery, zápalky, pyrotechnické výrobky, 

nosiť a používať laserové ukazovadlá. 

 

21. Žiaci sú povinní hlásiť svojmu triednemu učiteľovi, RŠ, prípadne ZRŠ akékoľvek formy 

šikanovania, zastrašovania, obťažovania, násilia, ktoré boli použité proti nim, alebo 

ktorého boli svedkom. 

 

22. Škola zakazuje žiakovi nosiť do školy výstredné oblečenie, farebnú úpravu vlasov, 

extravagantné účesy a piercing na viditeľných častiach tela. Žiak musí byť v škole a na 

všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto. 

 

 

 

Správanie žiakov cez prestávky 

 
1. Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na 

nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú dokorán otvorené. Žiakom je dovolené 

krokom prejsť do inej triedy so súhlasom dozor konajúceho učiteľa za účelom požičania 

pomôcok a nákupu v automate a hygieny. 

 

2. Po tretej vyučovacej hodine si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú na 

prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V prípade nepriaznivého 

počasia žiaci ostávajú v triede a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa. Do tried 

postupne odchádzajú podľa pokynov dozor konajúceho  učiteľa. 

 

3. Po štvrtej vyučovacej hodine žiaci 1. a 2.ročníka odchádzajú v sprievode 

vychovávateľky do ŠJ na obed. 

 

4. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove nebezpečnú obuv 

(dreváky, topánky na vysokom opätku), opúšťať počas vyučovania školskú budovu, 

dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a používať alkohol a 

narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím. 

 

5. Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky do kabinetov. Pomôcky vydáva 

a odkladá príslušný vyučujúci. 

 

6. Žiakom sa zakazuje svojvoľný vstup do akejkoľvek odbornej učebne a telocvične bez 

prítomnosti učiteľa, vychovávateľky alebo dozor konajúcej osoby. 

 

 

 

 



  

Odchod žiakov zo školy 

 
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, 

vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu. 

 

2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú 

budovu. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný. 

 

3. Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove 

školy nie je dovolené. 

 

4. Akákoľvek výchovná činnosť žiakov v škole končí najneskôr o 17 30
 hod. Výnimku 

môže povoliť len riaditeľ školy. Ak sú žiaci na výlete, vychádzke, didaktických hrách, 

cvičeniach v prírode a pod. môže učiteľ povoliť odchod žiakov domov aj z iného miesta, 

ak si ich preberú rodičia, respektíve po písomnom súhlase rodiča. 

 

 

 

 

Dochádzka žiakov do školy 

 
1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať 

sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť krúžkov je pre zaradených žiakov povinná. 

 

2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v 

rodine. Príčinu vymeškania oznámi rodič v prvý alebo druhý deň vymeškania 

telefonicky alebo osobne triednemu učiteľovi. 

 

3. Ak žiak musí vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, rodič požiada 

o uvoľnenie žiaka. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný 

vyučujúci, na viac hodín alebo jeden vyučovací deň triedny učiteľ, na dva a viac dní 

dáva súhlas riaditeľ školy. Žiadosť predloží riaditeľovi školy rodič písomne. 

 

4. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v 

školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole alebo školskému 

zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod 

ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne 

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné 

podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. 

Neprítomnosť žiaka rodič bezodkladne hlási škole. 

 

 

5. Ak je žiak dlhodobo v domácom ošetrení, zabezpečí triedny učiteľ po dohovore s 

rodičom individuálne doučovanie. Žiak oslobodený od vyučovacieho predmetu musí 

byť prítomný na vyučovaní, kde sa zamestnáva pomocnými úlohami. Ak je to prvá, 

alebo posledná vyučovacia hodina, žiak sa vyučovania po dohovore so zákonným 

zástupcom nezúčastňuje. 

 



  

6. Ak žiak bezdôvodne vymešká viac vyučovacích hodín, považujeme to za záškoláctvo a 

postupujeme ako pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

 

7. Neospravedlnená neúčasť na vyučovaní sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej 

dochádzky. Túto skutočnosť oznámi škola rodičom a v zmysle ustanovenia §5 ods. 9 a 

10 zákona 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obci, v ktorej 

má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a sociálnemu úradu, v ktorého územnej 

pôsobnosti sa obec nachádza. 

 

 

 

Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice 

 
1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje 

miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. 

 

2. Ak žiak úmyselne poškodí zariadenie školy, triedny učiteľ informuje rodiča, resp. 

zákonného zástupcu žiaka, ktorý sa môže rozhodnúť, akým spôsobom škodu uhradí 

/finančne, opravou a pod./. 

 

3. Ak žiak prestupuje na inú školu počas školského roka vráti späť do učebnicového fondu 

našej školy. 

 

Používanie učebníc, pracovných zošitov a učebných textov 

 

 
1. Školy podľa § 27 ods. 3 vedú evidenciu schválených učebníc, schválených učebných 

textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc bezodplatne 

prevedených podľa § 13 ods. 7 a 8 alebo na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva 

poskytlo finančné prostriedky podľa osobitného predpisu,14a) zodpovedajú za účelné a 

hospodárne nakladanie s nimi a poskytujú údaje z evidencie ministerstvu školstva. 

 

2.  Údaje z evidencie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených 

pracovných zošitov a odporúčaných učebníc sú podkladom pre školu na objednávanie 

učebníc podľa edičného plánu na príslušný školský rok.  

 

3. Školy podľa § 27 ods. 3 poskytujú žiakom učebnice, učebné texty, pracovné zošity a 

učebné pomôcky do bezplatného užívania na jeden školský rok.  

 

4. Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka zodpovedá za učebnice, učebné texty, 

pracovné zošity a učebné pomôcky, ktoré mu škola poskytla do bezplatného užívania, a 

je povinný nahradiť škole ich stratu, zničenie alebo poškodenie.  

 

5. Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo 

poškodené učebnice, učebné texty, pracovné zošity alebo učebné pomôcky, použije na 

zakúpenie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov alebo učebných pomôcok. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20170901#paragraf-27.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20170901#paragraf-13.odsek-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20170901#poznamky.poznamka-14a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20170901#paragraf-27.odsek-3


  

6. Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole učebnice, učebné texty, 

pracovné zošity a učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.  

 

7. Podrobnosti o spôsobe používania schválených učebníc, schválených učebných textov, 

schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, o ich evidencii, spôsobe a 

výške náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie ustanovuje všeobecne záväzný 

právny predpis, ktorý vydalo ministerstvo školstva. (VYHLÁŠKA 218/2017 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. septembra 

2017,o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch) 

 

 

 

Starostlivosť o zdravie žiakov 
 

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

cvičky. 

 

2. Žiaci sa správajú ohľaduplne k svojim zdravotne oslabeným spolužiakom. 

 

3. Lekárske, stomatologické prehliadky a očkovania sa v sprievode rodiča, samostatne v 

čase vyučovania len s písomným súhlasom rodiča. 

 

4. V prípade školského úrazu žiaka je mu poskytnutá prvá pomoc. Ďalej sa postupuje 

podľa pokynov  Traumatologického plánu v Prevádzkovom poriadku školy. 

 

5. Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané! 

 

6. Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané! 

 

7. Žiak je povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa, vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa alebo inú osobu konajúcu dozor pri činnosti organizovanou školou 

o vzniku úrazu alebo akékoľvek poškodenia zdravia vrátane drobných poranení, 

rovnaká je oznamovacia povinnosť aj keď je svedkom úrazu. 

 

 

 

 

Samospráva triedy 

 
1. Žiacky kolektív triedy volí za účasti triedneho učiteľa triednu samosprávu, ktorá je 

pomocným orgánom triedneho učiteľa. 

 

2. Týždenníkov menuje triedny učiteľ a ich mená poznačí do triednej knihy. Ich povinnosti 

sú: 

 pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie 

 na každej hodine hlásia neprítomných 

 polievajú kvety a čistia tabuľu 

 po skončení vyučovania zotrú tabuľu. Kriedu, špongiu a ostatné pomôcky 

uložia, uzavrú obloky a prekontrolujú uzávery vody 

 zodpovedajú za čistotu v triede 



  

 ak sa do desiatich minút po začiatku hodiny nedostaví do triedy učiteľ, oznámia 

to vedeniu školy 

 

 

Kritéria na výchovné opatrenia – pochvaly a iné ocenenia 
 

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 

Zaznamenávajú sa do triednych výkazov.  

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za:  

  mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,  

  záslužný alebo statočný čin,  

  dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.  

 

2. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za :  

  vzornú dochádzku do školy počas školského roka,  

   za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie,  

   úspešnú reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.  

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

 prácu pre triedny kolektív a podobne  

 

3. Pochvala od riaditeľa  školy sa udeľuje za :  

 úspešnú reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.  

 záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod.                

 v  priebehu  navštevovania ZŠ 

 študijný priemer 1,00 počas celej šk. dochádzky 

 účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád  

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

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

 

 

Kritéria na výchovné opatrenia – posilnenie disciplíny 

 

1. 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. 

2. O udelení opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného 

zástupcu žiaka. Opatrenie sa zaznamená do triedneho výkazu. Udelenie zníženého stupňa 

zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. O udelení 

zníženého stupňa zo správania s jeho odôvodnením informuje triedny učiteľ 

preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu minimálne 14 dní pred klasifikačnou 

poradou. V mimoriadnych situáciách neodkladne, hneď po priestupku proti školskému 

poriadku. 



  

3. Opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Pred udelením opatrenia 

je potrebné previnenie objektívne prešetriť. Za jedno previnenie je možné udeliť žiakovi 

len jedno výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny.  

 

Priestupky  

 

I. Bežné priestupky: 

 zabúdanie učebných pomôcok,  

 zabúdanie žiackej knižky,  

 zabúdanie prezuviek,  úbor na TV a pod.  

 

II. Závažné priestupky:  

 vyrušovanie na hodinách,  

 bezdôvodné opustenie školy,  

 nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,  

 prepisovanie známok,  

 klamstvo,  

 podvody,  

 používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, 

prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.  

 

 

 

 

 

 

 

III.   Mimoriadne závažné priestupky :  

 šikanovanie žiakov (aj slovné), 

 arogancia,  

 drzosť,  

 fyzické ublíženie,  

 krádež, fajčenie,  

 alkohol,  

 drogy,  

 ničenie školského zariadenia a pod.  

 

1. V prípade závažného priestupku alebo závažného porušenia školského poriadku sa nemusí              

v odôvodnených prípadoch dodržať hierarchia  (postup) výchovných opatrení.  

2. Výchovným opatreniam predchádza prevencia. Každé porušenie školského poriadku sa 

posudzuje individuálne. Pri riešení porušenia školského poriadku triedny učiteľ úzko 

spolupracuje so zákonnými zástupcami žiaka, pedagógmi školy, výchovným poradcom, 

vedením školy, školským špeciálnym pedagógom, CPPP a P, políciou a pod..  

3. Osobitne sa postupuje pri začlenených žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 



  

 

4.   Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za: 

 opakované neskoré príchody na vyučovaciu hodinu (ktorúkoľvek),  

 nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,  

 ojedinelé   dopúšťanie  sa menej závažných previnení proti školskému poriadku 

(napr. svojvoľné opustenie školského areálu počas vyučovania a pod.) 

 menej  časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, prezuviek a pod.  

 

5.  Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi za:  

 1 – 3 vymeškané neospravedlnené hodiny 

 opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku,  

 narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi 

 nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy 

 opakované nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,  

 časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, prezuviek a pod.  

    

 Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa  po   prerokovaní       

    v pedagogickej rade.  

 

6. Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje žiakovi za:  

 4 – 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín,  

 opakované závažné priestupky proti školského poriadku ,  

 časté narušovanie vyučovacieho procesu a pod.  

 

 7. Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé): 

     Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu  

     a usiluje  sa svoje chyby napraviť. 

    Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje napr. za : 

 7 – 59  vymeškaných neospravedlnených hodín,  

 opakované závažné porušovanie školského poriadku,  

 mimoriadne závažné priestupky proti školskému poriadku 

 fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo 

zamestnancom,  

 krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,  

 falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, LV potvrdenie, 

záznam v ŽK)  

 priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,  

  úmyselné poškodzovanie majetku školy,  

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

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

látok. 

 

 



  

8. Znížená známka zo správania na stupeň 3  (menej uspokojivé):  

     Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších  

     previnení. 

    Znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje napr. za :  

 60 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín  

 veľmi vážne porušenie školského poriadku,  

 fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,  

 priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,  

 falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a 

pod.  

 poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody.  

 

9. Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé): 

    Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné  

    vzťahy   medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov   

    a zamestnancov školy. 

   

 

 

  Znížená známka zo správania na stupeň 4 sa udeľuje napr. za :  

 priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin,  

  v týchto prípadoch  problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa 

právnych predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými 

opatreniami voči žiakovi a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy. 

 

10. 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.- MP č. 22/2011 čl.9, bod 41.  

 

Ochranné opatrenia 

 

1. 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 vzdelávanie, riaditeľ 

školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť 

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

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá : 

a) zákonného zástupcu,  

b) zdravotnú pomoc,  

c) Policajný zbor. 

 

2. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 



  

 

Všeobecné ustanovenia 

 
1. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania a vo voľných dňoch tak, aby 

neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti. 

 

2. Večerných podujatí, kultúrnych vystúpení a pod. sa žiaci môžu zúčastniť len 

v sprievode rodičov, plnoletej osoby. 
 

 

 

Základné práva a povinnosti rodičov 
 

I. Práva a povinnosti rodiča 

 

1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov. Rada 

rodičov je významnou formou aktívnej účasti  rodičov, na riešení otázok výchovy detí 

a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení. 

 

2. Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou 

svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole 

finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných 

podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri 

zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní, pomáhať škole pri 

spolupráci so závodmi a spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o 

trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu 

žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v 

mimotriednej a mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej 

voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a 

spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi. 

 

3. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha 

vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

 

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

školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude vopred dohodnuté 

a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom. 

 

5. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 

 

II. Spolupráca školy a rodiny 

 

1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka prostredníctvom 

žiackej knižky a internetovej žiackej knižky. Zápis známok do internetovej žiackej 

knižky  raz týždenne. 

 

2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné 

hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v žiackej knižke musí byť premyslená a taktná 

v oboch prípadoch. 

 



  

3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší 

spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor, pozvanie rodičov do školy. 

 

4. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou 

klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích 

predmetov rozhodne riaditeľ školy (ďalej len ,,riaditeľ ̋ ) po prerokovaní v pedagogickej 

rade. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 
Všetci žiaci a zamestnanci školy musia byť so školským poriadkom školy oboznámení. 

Školský poriadok školy musí byť prístupný všetkým zamestnancom, je záväzný pre všetkých 

zamestnancov a žiakov školy, jeho porušenie sa posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mgr. Ladislav Kása 

    riaditeľ školy 

 


