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ŠKOLSKÝ PORIADOK  

Aktualizované pre školský rok 2020/2021 
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1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Riaditeľ školy vydáva tento školský poriadok. Školský poriadok sa prerokuje v pedagogickej rade, rade 

školy a je zverejnený na webovej stránke školy. So školským poriadkom sú oboznámení žiaci, 

zamestnanci a o jeho vydaní sú informovaní rodičia (§ 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

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

2. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o: 

a. výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných 

vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, 

b. prevádzke a vnútornom režime školy, 

c. podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany 

pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

d. podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

2 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Základná škola s materskou školou v Koškovciach (ďalej len „ZŠ“) v súlade s princípmi a cieľmi 

výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 

humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke 

rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, 

zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 

zdravotnej, dopravnej i ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote, v spoločnosti a 

na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. 

2. Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy i rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov, 

ktorých dodržiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školy. 

3 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 

1. Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. 

2. Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na obdobie školského vyučovania, po 

ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin; školské prázdniny môžu byť aj v období 

školského vyučovania. 

3. Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasledujúce 

obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka. 

4. Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. 

5. Vyučovanie v prvom polroku sa začína v prvom týždni mesiaca september (podľa Sprievodcu školským 

rokom 2020/2021 – ďalej len podľa Sprievodcu) a končí 29. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

6. Vyučovanie v druhom polroku sa začína v prvom týždni mesiaca február (podľa Sprievodcu) a končí 

sa v poslednom týždni mesiaca jún (podľa Sprievodcu). 

7. Vyučuje sa päť dní v týždni, v dňoch pracovného pokoja sa nevyučuje. 

8. Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné 

prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do 

začiatku vyučovania v novom školskom roku). 

9. Riaditeľ školy môže podľa § 150 ods.5 Zákona č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických 

dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku. 
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10. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín každej 

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

povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci. 

11. Začiatok vyučovania je o 7,10 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí spravidla 

melodickým zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú päť minútové. Hlavná prestávka 

trvá pätnásť minút. 

12. Riaditeľ školy každoročne v období od 15.11. do 15.04. nasledujúceho roka, ak počet neprítomných 

žiakov prekročí 10% z celkového počtu žiakov, začne sledovať a vyhodnocovať dôvody neprítomnosti 

žiakov na výchovno-vzdelávacom procese. O zvýšenom počte neprítomných žiakov ho informujú tr. 

učitelia. 

13. Ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi sledovanie a vyhodnocovanie dôvodov 

neprítomnosti žiakov na výchovno-vzdelávacom procese, riaditeľ školy zabezpečí plnenie tejto úlohy. 

14. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% z celkového 

počtu žiakov, príjme nasledovné opatrenia 

a. po konzultácií s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, môže skrátiť 

vyučovaciu hodinu na 40 minút, 

b. zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných 

školských podujatí. 

15. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 20% z celkového 

počtu žiakov 

a. oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, 

b. zruší všetky záujmové útvary, 

c. preruší výchovno-vzdelávací proces. 

16. Pred vyučovaním, počas vyučovania, prestávok, v školskej jedálni, počas záujmových útvarov, pri 

náhlej nevoľnosti alebo úraze a počas všetkých aktivít organizovaných školou vykonáva dozor nad 

žiakmi poverený pedagogický zamestnanec. Schválený rozvrh dozorov zverejňuje riaditeľ školy 

v budove školy na viditeľnom mieste (nástenka pri zborovni). 

17. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielni, cvičnej kuchynke, telocvični školy, učebni 

informatiky, v chemickom laboratóriu a ostatných priestoroch podľa rozpisu, schváleného vedením 

školy a zverejnenom v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. 

18. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené. 

4 ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA 

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín
1
 zverejneným v každej triede príslušného ročníka aj 

na internetovej stránke školy a prerokovaným v pedagogickej rade a rade školy
2
. Rozvrh hodín je 

povinný rešpektovať každý žiak i pedagogický zamestnanec. 

2. Na vyučovanie žiaci prichádzajú spravidla od 6,45 hod. 

3. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými 

učebnými pomôckami. 

4. Budova školy sa ráno uzavrie o 7,15 hod.  

5. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom. 

6. Žiaci, ktorí prídu skôr ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy. 

7. Žiaci sa v škole prezujú do zdravotne vyhovujúcej obuvi. 

8. Vyučovanie začína o 7,10 hod. 

                                                           
1
§ 6 ods. 4 zákona č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
2
§ 6 ods. 5 zákona č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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9. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 

10. Vyučovaciu hodinu končí učiteľ po zazvonení. 

11. Po ukončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci uložia svoje veci do tašky, očistia si svoje miesto 

a okolie od papierov a iných nečistôt, vyložia stoličky na lavice. 

12. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy (zmažú tabuľu, skontrolujú, či sú uzavreté okná a vodovodné 

kohútiky, zhasnú svetlá...). 

13. Učiteľ odvádza žiakov do šatne, kde sa prezlečú a prezujú.  

14. Žiaci sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiavajú v priestoroch budovy školy. 

15. Ak žiak zistí nejakú stratu, ohlási to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. 

16. Ak majú žiaci poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni dajú svoju kmeňovú triedu 

pred odchodom do poriadku a vezmú si všetky veci. 

17. Po skončení vyučovania v odborných učebniach tieto dajú tiež do poriadku. 

18. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu. 

19. Zo školy žiaci odchádzajú ihneď domov, dodržiavajú dopravné predpisy a disciplínu. 

ČASOVÉ ROZDELENIE DŇA 

06, 50 h – 07,10 h - príchod žiakov do školy, príprava na vyučovanie  

07,10 h – 12,15 h - vyučovanie podľa rozvrhu hodín  

12,15 h – 14,45 h – spravidla obed v školskej jedálni, ŠKD, záujmová činnosť 

 

VYUČOVACIE HODINY 

1. hodina 07, 10 h. – 07, 55 h. 

2. hodina 08, 00 h. – 08, 45 h. 

3. hodina 08, 50 h. – 09, 35 h. 

4. hodina 09, 50 h. – 10, 35 h. 

5. hodina 10, 40 h. – 11, 25 h. 

6. hodina 11, 30 h. – 12, 15 h. 

5 PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

5.1 PRÁVA ŽIAKOV 

Žiak má právo na
3
 

1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

2. bezplatné vzdelanie, 

3. vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku, 

4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, 

5. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

6. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

9. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu 

a v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

11. slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami 

a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

12. informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických 

zamestnancov, 

                                                           
3
§ 144 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
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13. plnenie povinnej školskej dochádzky v škole, v obvode, ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt (na 

návrh zástupcu žiaka
4
 môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v inej škole, a to na základe súhlasu 

riaditeľa školy, ktorú má žiak navštevovať),  

14. komisionálne preskúšanie. Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti 

klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže zákonný zástupca žiaka do 3 dní od prevzatia vysvedčenia 

požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie, 

15. zúčastňovania sa mimo vyučovania záujmových krúžkov a aktivít, 

16. jemu zrozumiteľný výklad učiva, k učivu môže položiť otázku a musí dostať na ňu odpoveď, 

17. omyl, zmenu názoru a právo na vývin, 

18. objektívne hodnotenie, nenormatívne, individuálne i formatívne hodnotenie. Toto hodnotenie má právo 

vedieť osobne i cez internetovú žiacku knižku, 

19. primerane využívanie školských zariadení, učební, pomôcok, knižnice, 

20. slobodnú voľbu zasadacieho poriadku, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov. Žiak 

potom sedí podľa zasadacieho poriadku, ak sa v triede (po zvážení triedneho učiteľa) nachádza, 

21. účasť na súťažiach so súhlasom riaditeľa školy
5
,  

22. slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Môže vyjadrovať svoje názory ústne alebo 

písomne, avšak vyjadrenie vlastný názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných žiakov, žiadny 

prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými princípmi 

a normami, 

23. voľbu so súhlasom zákonného zástupcu, raz do roka si zvolí náboženskú alebo etickú výchovu ako 

povinne voliteľný predmet, 

24. spravodlivé disciplinárne opatrenia, ak sa voči nemu vykonávajú, aby boli zlučiteľné s ľudskou 

dôstojnosťou a vekom dieťaťa, 

25. individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo 

1. na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, 

a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú
6
, 

2. používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; 

nepočujúcim žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako 

ich prirodzeného komunikačného prostriedku; nevidiacim žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu 

a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou 

sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.  

5.2 POVINNOSTI ŽIAKOV 

Žiak je povinný
7
 

1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, 

2. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

3. chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie, 

4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne 

zapožičané, 

5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,  

                                                           
4
§ 144 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
5
§ 153ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
6
§ 144 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
7
§ 144 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
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6. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb 

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

7. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

8. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, 

9. chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola 

organizuje, 

10. dochádzať do záujmových krúžkov,  

11. byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Neprípustné je aj oblečenie 

s nevhodnými nápismi a potlačou. Za neslušné sa považuje mať na hlave šiltovku či inú pokrývku hlavy.  

12. správať sa podľa školského poriadku, 

13. šetriť učebnice, školské potreby, 

14. nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, 

15. mať učebnice a zošity riadne zabalené, 

16. ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu –  musí rozdiel uhradiť (podľa návrhu triedneho 

učiteľa). Ak učebnicu stratí, musí ju nahradiť, alebo zaplatiť pôvodnú cenu, 

17. udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred 

poškodením, 

18. správať sa slušne aj mimo školy. K spolužiakom priateľsky, k starším s úctou, k chorým, 

handicapovaným s rešpektom, 

19. ak sa žiakovi stane akýkoľvek úraz v škole alebo počas školskej akcie je povinný to ihneď nahlásiť 

dozorkonajúcemu učiteľovi a následne triednemu učiteľovi, 

20. na informovanie zákonného zástupcu žiaka o priebežných výsledkoch používať žiacku knižku a iný 

informačný prostriedok, ako je elektronická žiacka knižka. Škola vedie aj elektronickú, aj žiacku 

knižku. Rodičia žiaka potvrdia na začiatku každého školského roka (podpísaním školského poriadku) 

prevzatie prístupových údajov do EŽK svojho dieťaťa. Je nutné, aby si žiak nosil žiacku knižku na 

každú vyučovaciu hodinu, známky v nej neprepisoval a nezasahoval do zápisov vyučujúcich. Po 

akomkoľvek zásahu mu bude udelené pokarhanie riaditeľa školy, po opätovnom porušení znížená 

známka zo správania. Pri strate žiackej knižky si žiak zakúpi novú. Po zakúpení novej žiackej knižky 

vyučujúci žiakove známky z jednotlivých predmetov a poznámky o správaní žiaka spätne nedopisujú, 

všetky údaje sú uvedené v EŽK. Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú 

má počas VH pripravenú na lavici. Nepredloženie žiackej knižky sa zaznamenáva v klasifikačnom 

zázname. Ak žiak žiacku knižku nepredloží, je povinný v nasledujúci deň predložiť bez vyzvania ŽK 

učiteľovi s prosbou o zápis známky či poznámky. Učiteľ má povinnosť zapísať všetky známky do 

elektronickej žiackej knižky ku koncu týždňa. Žiak je povinný dať podpísať rodičovi známky v žiackej 

knižke minimálne raz do týždňa. 

21. v čase pandémie správať sa podľa Usmernenia riaditeľa školy vydaného v súlade s aktuálnymi pokynmi 

ÚVZ SR (nosenie rúšok, ranný filter, dodržanie odstupov a maximálnej hygieny) 

Žiakovi nie je dovolené 

1. nosiť do školy, školské akcie výbušniny, zábavnú pyrotechniku, zbrane, nože, nebezpečné a zdravie 

ohrozujúce predmety, alkohol, cigarety a iné omamné látky,  

2. manipulovať s hasiacimi prístrojmi, zápalkami, 

3. opustiť priestory, akciu, areál školy pred ukončením vyučovania alebo akcie bez dovolenia učiteľa, 

požaduje sa písomná alebo telefonická požiadavka rodiča, 

4. počas vyučovania používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch 

so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Vtedy je 

však prísne zakázané vyhotovovať akékoľvek zvukové alebo obrazové záznamy. Po porušení tohto 

nariadenia (zákaze vyhotovovať akékoľvek zvukové alebo obrazové záznamy) žiakovi bude udelená 

znížená známka zo správania. Žiaci na začiatku každej vyučovacej hodiny mobilný telefón odložia na 

miesto určené triednou učiteľkou. V prípade, ak žiak neodloží mobilný telefón a na hodine ho bez 

súhlasu vyučujúceho použije:  

 2x - dostane jeden zápis v klasifikačnom zázname a pokarhanie triednym učiteľom, 
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 3x - dostane druhý zápis v klasifikačnom zázname a pokarhanie riaditeľom školy, 

 4x - dostane tretí zápis v klasifikačnom zázname a bude mu udelená znížená známka zo správania. 

5. používať CD prehrávač, fotoaparát, kameru, nosiť do školy drahé a cenné veci a neprimerane vysoké 

sumy peňazí, v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka,  

6. vulgárne sa vyjadrovať v škole aj mimo školy. 

5.3 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

Zákonný zástupca má právo
8
 

1. vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie, zodpovedajúce schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti 

a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami 

výchovno-vzdelávacej sústavy, 

2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom 

informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade 

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona, 

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

poriadkom, 

4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, na triednych schôdzkach 

rodičovského združenia, prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, 

5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

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

samosprávy, 

8. zúčastniť sa na výučbe jednotlivých vyučovacích predmetov s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa 

školy, 

9. podávať podnety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

10. dať žiadosť o integrovanie svojho dieťaťa,  

11. dať žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 

12. dať žiadosť o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie 

v jednotlivých predmetoch na konci 1. a 2. polroka do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané 

vysvedčenie a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy, 

13. požiadať učiteľa o konzultácie, dohovoriť si s ním stretnutie, 

14. požiadať o odbornú radu pedagóga, výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, 

15. dať žiadosť o oslobodenie od vyučovania v niektorom predmete na základe odborného posudku lekára,  

16. dať preskúmať súdom vydané konečné rozhodnutie na riešenie podnetov, sťažností, 

17. dostať k nahliadnutiu písomné práce svojho dieťaťa,  

18. na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod., 

19. v prípade, že rodičia sú rozvedení a dieťa je súdom pridelené do starostlivosti jednému z nich, škola 

všetky náležitosti týkajúce sa dieťaťa rieši výhradne s rodičom, ktorému je dieťa zverené. Druhý rodič 

má právo na poskytnutie informácie o prospechu a správaní žiaka v škole. 

Zákonný zástupca je povinný
9
 

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

povinností, 

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

                                                           
8
§ 144 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
9
§ 144 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
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3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, 

4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo 

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

5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

6. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy 

pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti 

dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom
10

, 

7. kontaktovať školu, ak sa žiakovi stane úraz v škole ( a žiak ho v škole neoznámil) v deň, kedy sa úraz 

stal (ak sa žiakovi stane úraz v škole alebo počas akcie organizovanej školou mimo školy, žiakovi sa 

poskytne na nej prvá pomoc; v prípade potreby sa privolá záchranná služba; po skončení akcie je 

zákonný zástupca povinný navštíviť bezodkladne lekára a informovať školu o výsledku; zákonný 

zástupca je povinný priniesť správu od lekára do 3 dní, na základe správy sa úraz zaeviduje; nárok na 

odškodnenie nebude priznaný ak jeho nahlásenie bude viac ako 3 pracovné dni po dni, kedy sa úraz 

stal), 

8. poskytnúť škole na vyžiadanie údaje o žiakovi v rozsahu
11

: 

 meno a priezvisko, 

 dátum a miesto narodenia, 

 bydlisko, 

 rodné číslo, 

 štátna príslušnosť, 

 národnosť, 

 fyzického zdravia a duševného zdravia, 

 mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej 

diagnostiky, 

 a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa 

zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie), 

9. oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej 

neprítomnosti 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 žiaka na súťažiach
12

. 

 Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni 

predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

 Triedny učiteľ pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka zasiela prostredníctvom 

riaditeľa školy zákonnému zástupcovi písomné upozornenie na zanedbávanie povinnej školskej 

dochádzky s výzvou na nápravu; v prípade neospravedlnenej neprítomnosti žiaka v počte nad 60 

vyučovacích hodín oznámi túto skutočnosť škola na oddelenie sociálnych vecí príslušného 

miestneho úradu. 

 Zákonný zástupca je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho 

dieťaťa určené školským poriadkom podľa§ 144 ods. 7písm. b), zákona č. 245/2008 Z. z. 

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

neskorších predpisov a informovať školu o zdravotných problémoch alebo iných závažných 

skutočnostiach svojho dieťaťa, ktoré by mali vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania (písm. d).  

                                                           
10

§ 144 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
11

§ 11ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
12

§ 144 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
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 Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje 

zákonný zástupca. Zákon neurčuje periodicitu takýchto ospravedlnení v mesiaci. Školský zákon 

upravuje, že vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 

potvrdenie alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti žiaka na výchove a 

vzdelávaní. 

 Ak má škola dôvodné podozrenie, že neprítomnosť žiaka na vyučovaní nie je opodstatnená 

a zákonný zástupca ho ospravedlní z dôvodu choroby, podľa § 144 ods. 10 môže žiadať 

od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára. V prípade často sa opakujúcich ochorení dieťaťa, 

zákonný zástupca by nemal situáciu riešiť len ospravedlňovaním osobným konzultovaním 

s triednym učiteľom, ale navštíviť s dieťaťom lekára a požiadať o potvrdenie od prvého dňa 

choroby. 

10. Ak sa žiak dlhodobo pravidelne zúčastňuje súkromne podujatí, vyšetrení, liečby či iných udalostí počas 

vyučovania, je povinnosťou zákonného zástupcu požiadať o to písomnou formou riaditeľa školy 

a prerokovať ich frekvenciu, termíny a možnosť sledovania učiva s triednym učiteľom. 

Triedny učiteľ 

1. bude objektívne posudzovať každý konkrétny prípad v súlade so školským poriadkom a spolupracovať 

so zákonným zástupcom žiaka, 

2. posúdi dôvod neprítomnosti a ak má pochybnosti o opodstatnení neprítomnosti dieťaťa 

na vyučovaní (napr. v čase, kedy bol ospravedlnený zákonným zástupcom z dôvodu choroby a žiak bol 

videný túlať sa, prípadne pri závažnejšej nebezpečnej činnosti a pod.; prípadne, ak je podozrenie, že 

dieťa sa chce vyhnúť napríklad niektorému vyučovaciemu predmetu), bude konzultovať so zákonným 

zástupcom dôvod neprítomnosti žiaka a hľadať riešenie problému v záujme pozitívneho vplyvu 

na výchovu a vzdelávanie žiaka s prihliadnutím na individuálne osobitosti dotknutých osôb a rodín 

a v záujme pozitívneho posilňovania spolupráce školy a rodiny, 

3. upozorní zákonného zástupcu, ktorý nesie za neplnoletého žiaka a jeho konanie zodpovednosť, 

na príslušné právne predpisy a na možné následky, ak povinnú školskú dochádzku žiaka bude 

zanedbávať: 

4. zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 28 ods. 1 písm. a) uvádza, 

že súčasťou rodičovských práv a povinností je sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, 

výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa, 

5. zanedbávanie povinností zákonného zástupcu žiaka, aby dieťa chodilo do školy pravidelne a včas, môže 

byť sankcionované podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6 VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ŽIAKOV A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V ŠKOLE 

1. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. 

Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. 

2. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, 

pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie 

trestného stíhania prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, 

3. Žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku 

nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa 

osobitného predpisu.  

4. Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, 

že uplatňuje svoje práva podľa školského zákona.  
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7 DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY, PRÍCHOD A ODCHOD 

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré 

škola organizuje.  

2. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. 

3. Žiadosť o uvoľnenie musí byť: 

 písomná a podpísaná rodičmi (zákonným zástupcom), 

 ústna, kedy žiaka osobne ospravedlní a odvedie priamo rodič (zákonný zástupca), 

4. Triedny učiteľ si ústne ospravedlnenie dá dodatočne podpísať rodičom. 

5. Na uvoľnenie žiaka zo školského vyučovania dáva súhlas: 

 na viac hodín alebo jeden deň triedny učiteľ, 

 na dva a viac dní, len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dáva súhlas riaditeľ školy,  

 na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny (ústna žiadosť rodiča pri osobnom prevzatí žiaka zo 

školy) dáva súhlas príslušný vyučujúci, ktorý si dá túto skutočnosť podpísať rodičom resp. 

zákonným zástupcom. 

6. Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.  

7. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný 

bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskôr do 3 dní. Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti 

žiaka:  

 choroba žiaka,  

 mimoriadne udalosti v rodine,  

 účasť žiaka zaradeného do systému športových a kultúrnych podujatí,  

 lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy.  

8. Triedny učiteľ akceptuje tri ospravedlnenia rodičom (t.j.3 dni) v priebehu jedného mesiaca. Ak ochorie 

žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s nimi v trvalom styku, 

na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca neodkladne triednemu učiteľovi a on 

následne riaditeľovi školy. 

9. Zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi resp. riaditeľovi školy každé vážnejšie 

ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov.  

10. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca zanedbávajú 

povinnú školskú dochádzku, považuje neprítomnosť na vyučovaní za neospravedlnenú.  

11. Pri podozrení na zanedbávanie školskej dochádzky dodržiavame nasledovné: 

 pri vymeškaní a neospravedlnení 10 vyučovacích hodín triedny učiteľ zasiela rodičovi 

upozornenie na nedbalú školskú dochádzku a predvolanie zákonného zástupcu - najneskôr po 

troch dňoch neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní, 

 ak žiak vymešká bez náležitého ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, škola 

túto skutočnosť oznámi obci a ÚPSVaR do 6 dní nasledujúceho mesiaca, 

 ak žiak vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín (od 61 do 100) odošle škola oznámenie 

o zanedbávaní školskej dochádzky a príslušnú dokumentáciu, týkajúcu sa riešenia zanedbávania 

školskej dochádzky daného žiaka obci na začatie priestupkového konania v zmysle §6v súlade 

s §37 a 37a zákona č.596/2003 Z. z. (na vedomie aj ÚPSVaR), 

 v prípade, že aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká 

viac ako 100 vyučovacích hodín (od 101) bez ospravedlnenia, odošle škola oznámenie 

o zanedbávaní školskej dochádzky a príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa riešenia zanedbávania 

školskej dochádzky daného žiaka na políciu, čím podáva podnety na trestné stíhanie zákonných 

zástupcov v zmysle §211 ods.1 písm. d) zákona3200/2005 Z. z. -Trestný zákon (oznámenie na 

vedomie aj obci a ÚPSVaR). 

12. Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy. 

13. V prípade uvoľnenia žiaka z výchovno-vzdelávacej činnosti si ho musí osobne prevziať zákonný 

zástupca alebo splnomocnená osoba. 
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14. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu (alebo má zdravotný problém), musí 

byť prítomný na vyučovaní predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. 

8 VÝCHOVNÉ OPATRENIA
13

 

1. Pri porušení školského poriadku a vnútorného poriadku školy sa použije niektoré z opatrení: 

napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy, 

zníženie známky zo správania podľa klasifikačného poriadku. 

2. Opatrenia vo výchove 

a. ukladajú sa po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenia proti školskému 

poriadku, 

b. pokarhanie triedneho učiteľa sa ukladá so súhlasom riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade, 

c. udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného 

zástupcu žiaka. 

3. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu. 

4. Udelenie zníženého stupňa oznámi triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi 

ešte pred prerokovaním v pedagogickej rade a odôvodnenie zapíše v triednom výkaze. 

5. Ak žiak ohrozuje svojím agresívnym správaním bezpečnosť a zdravie ostatných účastníkov výchovy 

a vzdelávania, riaditeľ izoluje žiaka a bezodkladne privolá: 

a. zákonného zástupcu žiaka, 

b. zdravotnú pomoc, 

c. policajný zbor. 

6. Z prerokovania sa vyhotoví záznam, v ktorom zákonný zástupca písomne uvedie svoj postoj k danej 

veci a zároveň bude poučený o povinnostiach zákonného zástupcu. 

7. V zázname zákonný zástupca uvedie nasledujúce: „V plnom rozsahu som bol som poučený 

o povinnostiach rodiča v zmysle školského poriadku , ktorým som porozumel, beriem ich na vedomie 

a v nasledujúcom období zabezpečím nápravu svojho dieťaťa.“ 

8. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti 

previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

a. zápis do žiackej knižky, 

b. zápis do poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu a do žiackej knižky, 

c. napomenutie triednym učiteľom a pokarhanie triednym učiteľom, 

d. pokarhanie riaditeľom školy, 

e. znížená známka zo správania. 

9. Ak žiak na školskej akcii konanej mimo areálu školy závažne poruší školský poriadok, rodič/zákonný 

zástupca je povinný prísť po neho na vlastné náklady. 

10. Za závažné porušenie disciplíny sa spravidla ukladá výchovné opatrenie, ktoré musí byť prerokované so 

zákonným zástupcom. 
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§ 22 zákona č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

ZA VYMEŠKANÉ NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY 

1 – 6 vymeškaných neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy 

7 - 18 vymeškaných neospravedlnených hodín 
pokarhanie riaditeľom školy s návrhom na 

2. stupeň 

19 – 60 

vrátane 
vymeškaných neospravedlnených hodín 

pokarhanie riaditeľom školy s návrhom na 

3. stupeň 

61 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín 
pokarhanie riaditeľom školy s návrhom na 

4. stupeň 

11. Priestupky počas vyučovania – používanie mobilného telefónu, svojvoľné opustenie areálu školy 

s návratom na vyučovanie 

 1 - 2 priestupky: pokarhanie triednym učiteľom, zápis do ŽK a KZ, 

 3 - 4 priestupky: pokarhanie riaditeľom školy, 

 5 a viac: 2 zo správania. 

12. Vyhrážanie a napadnutie 

 1 priestupok - 2 zo správania, 

 2 priestupky - 3 zo správania, 

 3 priestupky - 4 zo správania. 

13. Šikanovanie - Šikanovanie riadne vyšetrené a zdokumentované (výchovný poradca, školský šp. 

pedagóg, triedny učiteľ, vedenie školy) 

 znížená známka zo správania (2, 3, 4) podľa závažnosti. 

14. Priestupky voči učiteľom a zamestnancom 

Žiak je arogantný, neposlúchne, odvráva 

 1 priestupok: riaditeľské pokarhanie  

 2 a viac: znížená známka zo správania (2, 3, 4) podľa závažnosti  

15. Fajčenie, pitie alkoholických nápojov 

Porušenie zákazu pitia a fajčenia v škole a počas školských akcií.  

 1 a viac: znížená známka zo správania (2, 3, 4) podľa závažnosti  

16. Učebnice, majetok, areál školy  

Úmyselné poškodzovanie – nahradenie škody  

 1 priestupok: riaditeľské pokarhanie  

 2 a viac: znížená známka zo správania (2, 3, 4) podľa závažnosti. 

Kombinované priestupky sa posudzujú individuálne, počty sa sčítavajú, posudzuje sa závažnosť 

a frekvencia opakovania. 

17. Pochvaly a iné ocenenia  

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

úspešnú prácu, 

 pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.  

18. Škola udeľuje 

 pochvalu od vyučujúceho (do poznámok v klasifikačnom zázname),  

 pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,  

 pochvalu od triedneho učiteľa,  

 pochvalu od riaditeľa školy,  

 diplom a po schválení pedagogickou radou vecnú odmenu. 

19. Odmeňovanie žiakov 

Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách školy môže byť žiakom udelené za celoročné 

hodnotiace obdobie nasledovné ocenenie a pochvala 
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Kolo 
Umiestnenie na 

súťaži 
Pochvala 

školské 1. - 3. miesto ústna pochvala triednym učiteľom pred kolektívom školy  

okresné 1. - 3. miesto ústna pochvala riaditeľom školy pred kolektívom školy 

krajské 1. - 3. miesto ústna pochvala riaditeľom školy pred kolektívom školy 

celoslovenské  ústna a písomná pochvala riaditeľom školy pred kolektívom školy 

Hodnotenie správania v krokoch 

1. krok: V priebehu šk. roka učiteľ informuje o správaní sa dieťaťa zápisom do EŽK resp. papierovej 

žiackej knižky. Prečítanie rodičom v EŽK je preukázateľné informovanie o správaní sa dieťaťa. 

V papierovej žiacke knižke je to podpis. 

2. krok: Pochvaly a pokarhania tu zadané sú podkladom k jednotlivým zhodnoteniam správania sa žiaka. 

Na ich základe triedny učiteľ udeľuje na pedagogickej rade za každé hodnotiace obdobie oficiálne 

pochvaly a pokarhania –schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v ped. rade. V EŽK pochvaly 

a pokarhania uvádzame v stĺpci poznámky, pričom uvádzame typ poznámky a dôvod. 

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný 

čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne pred kolektívom 

triedy alebo školy. V osobitne odôvodnených prípadoch môže udeliť pochvalu žiakovi zriaďovateľ či iná 

verejná osoba. 

Pochvala a pokarhanie od tr. učiteľa a pochvala a pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje na tlačivách, 

ktoré sa zasielajú v jednom exemplári zákonným zástupcom, druhý sa zakladá do osobnej zložky žiaka. 

Pokarhania sa udeľujú za porušenie šk. poriadku. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie 

previnenia. 

3. krok: Na základe posúdenia účinnosti týchto výchovných opatrení alebo opakovania priestupkov (a teda 

podľa počtu a druhu pokarhaní) pedagogická rada zhodnotí správanie sa žiaka za uplynulý polrok 

a navrhne žiakovi známku zo správania. 

Zákonný zástupca má právo byť informovaný o udelení výchovných opatrení svojmu dieťaťu. 

Uskutočňujeme tak cez: 

 elektronickú žiacku knižku (priebežné pochvaly, pokarhania), v prípade papierovej žiackej knižky 

– písomne, 

 písomnou formou po štvrťročnej pedagogickej rade, 

 alebo v prípade potreby predvolaním zákonného zástupcu do školy (podpisom Zápisnice 

z pohovoru so zákonným zástupcom/rodičom). 

V prípade záujmu môže rodič/zákonný zástupca aj z vlastnej iniciatívy požiadať o vysvetlenie poznámok, 

pokarhaní. 

9 ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ
14

 

1. Vyučovacie hodiny v škole prebiehajú podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. Oboznámiť 

sa s rozvrhom môže zákonný zástupca na webovej stránke školy, v triede, kde je rozvrh na príslušný 

školský rok umiestnený. 

2. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov 

školy, musí byť vždy v súlade s pravidlami spoločenského správania. Pestuje dobré medziľudské 

vzťahy so spolužiakmi. Starší majú byť mladším vzorom. Žiaci sú povinní slušne a zdvorilo sa správať 

voči riaditeľovi školy, učiteľom, vychovávateľkám, všetkým zamestnancom i dospelým osobám, 

s ktorými sa stretnú v budove školy. 

3. Žiak podľa svojich schopností sa má svedomito pripravovať na vyučovanie. 
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§ 20 zákona č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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4. Žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese. 

5. Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu 

škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok. 

6. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku 

(v prípade, ak sa v triede po zvážení triedneho učiteľa nachádza). 

7. Po vstupe učiteľa do triedy sa žiaci a učiteľ pozdravia, formu pozdravu zvolí učiteľ vzhľadom na 

triedny kolektív, typ hodiny, vek žiakov. Vstávanie žiakov na pozdrav počas vyučovacej hodiny sa 

nepožaduje. 

8. Na vyučovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, 

neodpisuje, nevyrušuje. 

9. Na vyučovanie si žiak nosí pomôcky podľa rozvrhu a pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov. 

10. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky alebo sa riadi 

vopred dohodnutými pravidlami s učiteľom. 

11. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny 

s uvedením dôvodu. 

12. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len 

so súhlasom učiteľa. 

13. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. 

14. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie 

osobnej hygieny a na presun do odborných učební. 

15. Dvere miestností tried sú počas malých prestávok otvorené. 

16. Počas veľkej prestávky, v prípade priaznivého počasie, sa žiaci zdržiavajú na školskom dvore. 

17. Počas veľkej prestávky nesmú žiaci opustiť uvedený priestor, alebo zdržiavať sa mimo dohľadu učiteľa, 

ktorý vykonáva pedagogický dozor (za nepriaznivého počasia sa žiaci zdržiavajú na hlavnej chodbe 

pred zborovňou školy a riadia sa pokynmi učiteľov, ktorí vykonávajú pedagogický dozor). 

18. Papiere a odpadky sa nerozhadzujú po chodbách, nehádžu do záchodových mís, pisoárov a umývadiel 

(v prípade dokázateľného znečisťovania školy je žiak povinný vyčistiť za sebou znečistené priestory), 

ale odhadzujú sa do košov. 

19. Žiaci 1. - 4. ročníka sa presúvajú do telocvične pod vedením svojich učiteľov (platí aj pre žiakov 

špeciálnych tried); žiaci 5.- 9. ročníka uskutočňujú presun na hodinu telesnej a športovej výchovy 

samostatne (okrem špeciálnych tried), v šatni čakajú na učiteľa telesnej výchovy. 

20. Pred hodinou telesnej a športovej výchovy sa žiak prezlečie do cvičebného úboru a čaká na pokyn 

vyučujúceho. 

21. Nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré má na sebe počas vyučovania. V prípade, že si žiak bezdôvodne 

nedonesie úbor na hodinu:  

 4x zabudnutý úbor za polrok - dostane jeden zápis v klasifikačnom zázname a pokarhanie 

triednym učiteľom, 

 8x zabudnutý úbor za polrok - dostane druhý zápis v klasifikačnom zázname a pokarhanie 

riaditeľom školy, 

 12x zabudnutý úbor za polrok - dostane tretí zápis v klasifikačnom zázname a bude mu udelená 

znížená známka zo správania. 

22. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu 

a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára. Ospravedlnenie od rodiča platí len na jednu vyučovaciu 

hodinu. Zabudnutie úboru rieši učiteľ aj písomným upozornením rodičom do ŽK a EŽK. 

23. Akýkoľvek spor so spolužiakmi riešia žiaci bez použitia fyzickej sily, agresivity, slovných nadávok. 

Snažia sa dohodnúť priateľsky. 

24. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky. 

25. Predmety nepotrebné na vyučovanie má učiteľ právo vziať a vrátiť ich rodičom. 
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26. Do zborovne žiaci nevstupujú, zaklopú a čakajú. Bez vážneho dôvodu neklopú na dvere zborovne 

a nevyvolávajú vyučujúcich. 

27. Do kabinetov je žiakom vstup povolený iba v sprievode učiteľa, prípadne vedúceho kabinetu. 

28. Do učebne chemického laboratória sa vstup žiakom nepovoľuje bez sprievodu učiteľa. 

29.  Žiak je zodpovedný za svoje pracovné miesto a poriadok na ňom, tiež je zodpovedný za poriadok na 

mieste, kde sa pri práci, či hre zdržiaval. 

30. Žiaci každej triedy majú právo riešiť problémy, vylepšovať pravidlá správania a spolužitia v rámci 

triednických hodín (triedne pravidlá). Žiaci každej triedy majú povinnosť prijaté pravidlá v triede 

dodržiavať. V priebehu roka môžu byť pravidlá dopĺňané podľa vzniknutých okolností a znovu 

prediskutované so žiakmi. 

31. Žiaci majú právo podieľať sa na riadení triedy, spolu s učiteľom sa dohodnú na funkciách – 

pomocníkoch a ich úlohách (jednotlivé funkcie a úlohy si podľa svojich potrieb volí každá trieda 

samostatne). 

32. Triedu, učebňu a ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho. Školský areál počas 

vyučovania možno opustiť len v sprievode zákonného zástupcu alebo vyučujúceho. 

33.  Žiak nesmie svojvoľne opravovať známky v žiackej knižke či inom úradnom dokumente, ani zápisy 

a podpisy učiteľov, ani inak klamať a podvádzať. 

34.  Žiak je povinný mať na vyučovaní potrebné učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa 

pokynov vyučujúceho.  

35. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, predmety, ktoré sú zdraviu 

nebezpečné, väčšie sumy peňazí ako aj cenné veci, za ktoré škola nezodpovedá.  

36. V prípade, že si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže 

mu byť udelené (podľa uváženia vyučujúceho) niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená 

známka zo správania. 

37. Za veci, ktoré nie sú školskými pomôckami (mobil, elektronika, bicykel) škola nepreberá zodpovednosť 

a nebude riešiť ich stratu či odcudzenie. 

38. V osobných veciach sa žiak obracia na svojho triedneho učiteľa. V závažných prípadoch sa obracia 

na riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa školy. 

10 STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A UČEBNICE 

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

a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. 

2. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. 

3. Triedny učiteľ vedie žiakov k šetreniu a k hospodárnemu zaobchádzaniu s učebnicami. 

4. Žiak každú učebnicu po prevzatí pod vedením triedneho učiteľa dôkladne prekontroluje. Zistené 

nedostatky, chýbajúce strany a pod. poznačí tr. učiteľ do učebnice pravdivosť údajov potvrdí svojím 

podpisom. Pri chýbajúcich stranách musí byť učebnica vymenená a poškodená vyradená. Na konci šk. 

roka odovzdá žiak učebnicu tr. učiteľovi, ktorý zhodnotí jej stav oproti začiatku šk. roka. Ak učebnicu 

žiak stratil alebo značne poškodil, túto učebnicu uhradí v zmysle Vyhlášky č 218/2017Z. z. Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o učebniciach, učebných textoch a pracovných 

zošitoch. 

5. Žiaci sú povinní udržiavať triedy, šatne, chodby a ostatné priestory v škole i na nádvorí v čistote 

a poriadku. Majetok školy treba šetriť. Je zakázané poškodzovať, lavice, stoličky, tabuľu, steny, 

podlahovinu, záchody a ostatné zariadenie. V prípade neúmyselného poškodenia (opotrebovaný 

materiál) nahlási túto skutočnosť ihneď triednemu učiteľovi. 

6. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere 

povinný nahradiť zákonný zástupca žiaka. 
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11 NÁPLŇ PRÁCE TÝŽDENNÍKOV 

Činnosť týždenníkov organizuje triedny učiteľ, ktorý stanoví počet týždenníkov, dohodne so žiakmi náplň ich 

práce. 

Návrh činnosti: 

1. Pred vyučovaním skontrolovať poriadok v triede. 

2. Pripraviť pred vyučovaním písacie potreby na tabuľu a pomôcky. 

3. Hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny. 

4. Hlásiť vedeniu školy, ak do 5 minút po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu. 

5. Prinášať a odnášať učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich. 

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

7. Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy.  

8. Postarať sa o vetranie triedy počas veľkej prestávky. 

9. Dozrie na to, aby po poslednej vyučovacej hodine učebňa zostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, 

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

svetlá). 

12 TRIEDNA SAMOSPRÁVA 

1. Samosprávu si môžu voliť žiaci v triede na začiatku školského roka. 

2. Samospráva triedy zaručuje, riadi a kontroluje celú činnosť triedy, podporuje týždenníkov, spolupracuje 

a pomáha triednemu učiteľovi. 

3. Zloženie samosprávy je na rozhodnutí triedy a triedneho učiteľa. 

4. Nástenkári v triede dbajú o estetický vzhľad násteniek, výzdoby, dbajú o ich pravidelnú výmenu. 

13 ZAČLENENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI, 

SPOLUPRÁCA SO ŠPECIÁLNOU ZÁKLADNOU ŠKOLOU 

1. Triedne kolektívy pomáhajú zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného 

prostredia:  

a. fyzicky - presun v budove školy, v triede, 

b. v učení a osobných problémoch. 

2. Triedni učitelia vedú triedne kolektívy k ochrane zdravotne znevýhodnených detí a vzájomnej pomoci.  

3. Žiaci základnej školy sa správajú úctivo a priateľsky k žiakom špeciálnej tried v základnej škole, 

pomáhajú im podľa svojich možností a schopností pri presunoch a riešení iných problémov, v prípade 

potreby pomoci privolajú dospelých. 

14 SPRÁVANIE SA CEZ PRESTÁVKU, MIMO TRIEDY 

1. Prestávky slúžia na oddych, presun do odborných učební a na prípravu na nasledujúcu hodinu.  

2. Je zakázané naháňať a biť sa so spolužiakmi, chodiť po zábradlí a vešať sa naň, vykláňať sa z okien, 

vyhadzovať papiere, odhadzovať odpadky na dlážku.  

3. Cez veľkú prestávku sa žiaci riadia pokynmi učiteľa, ktorý má dozor.  

4. Žiaci sa bez sprievodu dospelého počas vyučovacieho procesu a prestávky nesmú vzdialiť z areálu 

školy.  

5. Po skončení školskej akcie mimo budovy školy a v čase po ukončení vyučovania môžu odísť žiaci 

2. stupňa so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby sa zabezpečil 

neohrozený návrat žiakov domov, najlepšie spred budovy školy.  

15 SYSTÉM HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

1. O priebežnej klasifikácii žiaka sa vedie evidencia v pedagogickej dokumentácii.  

2. O klasifikácii žiakov sú v priebehu školského roka rodičia informovaní:  

 výpismi známok na rodičovských združeniach,  
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 počas konzultácií s učiteľmi, v čase konzultačných hodín u jednotlivých vyučujúcich.  

3. Ciele hodnotenia  

 poskytnúť spätnú väzbu tak, aby žiak mohol spoznávať svoje prednosti aj slabšie stránky ako 

fakty, na základe ktorých môže v živote robiť správne rozhodnutia;  

 motivovať žiaka k poznávaniu;  

 rozvíjať cieľavedomosť, schopnosť vyhrávať a prehrávať, schopnosť tešiť sa z úspechu iných, 

schopnosť empatie a asertivity, vytrvalosť a podobne.  

4. Aspekty, ktorým sa chceme pri hodnotení vyhnúť:  

 negatívne porovnávanie sa medzi žiakmi na základe dosiahnutého hodnotenia;  

 opodstatnené aj neopodstatnené pocity žiaka, že jeho hodnota je daná dosiahnutým hodnotením;  

 demotivácia žiaka na základe negatívneho hodnotenia jeho úsilia. 

5. Systém hodnotenia a klasifikácie je vypracovaný ako samostatný dokument a tvorí súčasť ŠkVP. 

16 SPRÁVANIE SA ŽIAKOV MIMO ŠKOLY 

1. Žiaci sú povinní slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a počas školských 

prázdnin. K rodičom, súrodencom, priateľom i spolužiakom sa správajú slušne, zdvorilo, čestne.  

2. Žiaci sú zdvorilí voči dospelým, najmä k chorým ľuďom, starším, telesne postihnutým.  

3. Na cestách, uliciach a križovatkách dodržiavajú dopravné predpisy. V meste sa riadia pokynmi 

príslušníkov policajného zboru, svetelnými a zvukovými signálmi.  

17 PEDAGOGICKÝ DOZOR NAD ŽIAKMI 

Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. 

1. Umožňuje pedagogickým zamestnancom školy priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné 

pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.  

2. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im 

primerané príkazy a poučenia. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole (mimo školy) patrí medzi 

povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času a nie 

pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-

vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou.  

3. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej 

výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z určeného miesta, 

kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, pozemok a pod.).  

4. Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených 

riaditeľom školy a zverejnených v budove školy na viditeľnom mieste
15

. 

5. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 6,45 h. a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení 

vyučovania 12,45 hod. 

6. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri plaveckom a lyžiarskom 

výcviku, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných 

školou, pri vychádzke, výlete , exkurzii a v Škole v prírode.  

7. Podľa § 2 písm. y) a § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 224/2011 o základnej škole v škole sa organizuje viacero 

školských akcií, medzi ne patria aj vychádzky (súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu) do blízkeho 

okolia školy v obci. Zákonný zástupca svojím podpisom pri oboznámení sa školského poriadku 

potvrdzuje, že súhlasí, aby sa jeho dieťa zúčastňovalo vychádzok do blízkeho okolia – v obci – 

v sprievode učiteľky, vychovávateľky alebo iného pedagogického zamestnanca. 

                                                           
15

§ 8 ods. 3 zákona č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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18 VZŤAHY MEDZI ŽIAKMI A UČITEĽMI 

1. Dobré vzťahy medzi učiteľom a žiakom sú založené na vzájomnom rešpekte. Žiak si váži učiteľa pre 

jeho učiteľské schopnosti, osobné kvality, vedomosti a profesionalitu. Učiteľ si ctí individualitu 

každého žiaka, váži si jeho snahu, rešpekt žiakov nevynucuje násilím, ale dodržiavaním zásad správnej 

komunikácie so zreteľom na vek a osobitosti žiaka, prejaví záujem o názory, pocity a potreby žiaka, 

častejšie využíva pochvalu ako motiváciu, nezosmiešňuje žiaka, ide príkladom v správaní, stanoví jasné 

pravidlá, vyžaduje ich dodržiavanie. 

2. Žiak učiteľovi vyká, je zdvorilý, poslúchne jeho dobre mienené rady. 

3. Triedny učiteľ spolupracuje s kolektívom triedy pri jej estetickej úprave. 

4. Práva ustanovené v tomto školskom poriadku sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní. 

5. Škola nemôže žiaka, pedagogického zamestnanca a ďalších zamestnancov školy postihovať alebo 

znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto školského poriadku. 

6. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť 

obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania. 

19 STAROSTLIVOSŤ O OCHRANU ZDRAVIA ŽIAKOV, BEZPEČNOSŤ PRI VYUČOVANÍ 

A ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH 

1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského 

roka triednym učiteľom.  

2. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci 

oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.  

3. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať 

usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.  

4. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje 

zdravie a zdravie spolužiakov.  

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

6. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady . 

7. Žiak dodržiava zásady hygieny na WC - splachovanie, dodržiavanie čistoty, nerozhadzuje papier, 

neupcháva WC, nerozlieva vodu po podlahe...  

8. Vyučujúci je povinný zohľadňovať výšku, zrakové či sluchové postihnutia žiaka.  

9. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je učiteľ pred ich začatím povinný poučiť a upozorniť 

žiakov na možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

10. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 

Plavecký výcvik 

 plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľom školy, 

prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania s odbornou kvalifikáciou, 

 pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo zamestnanec 

poverený riaditeľom školy, 

 učiteľ/cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov. 

Lyžiarsky výcvik 

 vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu,  

 lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov 

a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor,  

Škola v prírode 

 vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy,  
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 výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú 

činnosť a na ochranu životného prostredia,  

 v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť.  

Školské výlety a exkurzie 

 každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd (iné hromadné školské podujatie) musí byť 

dôsledne pripravený a zabezpečený,  

 plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, 

ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy,  

 na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam 

a programu akcie,  

 pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu, sú povinní žiakov vopred 

preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji,  

 žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozorkonajúcej osoby. 

20 OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU DROG, NÁSILIA, ŠIKANOVANIA BEZPEČNOSŤ A OCHRANA 

ZDRAVIA ŽIAKOV, OCHRANA PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, 

DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM 

1. Žiaci základnej školy s materskou školou nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať 

omamné látky a drogy, hrať o peniaze, a to aj mimo školy. Nesmú prechovávať takéto látky a nosiť ich 

do školy.  

2. Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľky i ostatných zamestnancov školy informovať 

triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo 

neho, alebo prichádza s takýmito látkami do kontaktu.  

3. V prípade, že je žiak šikanovaný, alebo je svedkom šikanovania, okamžite sa obráti na triedneho 

učiteľa, výchovného poradcu alebo riaditeľa školy (môže žiadať o pomoc aj ktoréhokoľvek 

zamestnanca školy) . 

4. Za prejavy šikanovania považujeme: vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, 

vyhrážanie sa násilím, bitie, verbálne a fyzické ponižovanie, urážky rodičov.  

5. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti 

a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje 

prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho 

zákonný zástupca.  

6. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných spolužiakov, narúša 

alebo znemožňuje ostatných výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, 

ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Slúži na upokojenie žiaka, o dôvodoch a priebehu sa vyhotoví záznam. Ak 

sa použije ochranné opatrenie
16

, riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, 

(zdravotnú pomoc, políciu), ktorý za žiaka preberá zodpovednosť. 

7. Pri prejavoch šikanovania a v rámci prevencie a riešenia šikanovania detí a žiakov bude škola 

postupovať podľa : Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 

a školských zariadeniach vydanou MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2018 a podľa internej 

smernica č. 3/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 

s účinnosťou od 25. septembra 2018. V súlade s čl. 7 smernice pri podozrení na šikanovanie žiaka 

spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci 

a odborní zamestnanci s rodinou obete a s rodinou agresora, vedú rozhovory so zákonnými zástupcami 

obete, agresora, svedka, dbajú na zachovanie dôvernosti informácií. O týchto úkonoch výchovný 

poradca vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.  

                                                           
16

§ 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
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8. Ak žiak pracuje s ostrými nástrojmi či pomôckami (kružidlo, pravítko, štetec, ceruzky, nástroje v dielni) 

musí sedieť na svojom mieste a nemôže sa s nimi pohybovať po miestnosti. 

9. Žiak nemanipuluje so zásuvkami, didaktickú techniku obsluhuje len vyučujúci. Počítač zapína žiak len 

po vyzvaní pedagógom. 

10. V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti či havárie sa žiak riadi pokynmi vyučujúceho a pokynmi 

riaditeľa školy. 

11. V školskom areáli i mimo neho sa našim žiakom prísne zakazuje propagovať, prechovávať a užívať 

návykové látky - drogy, fajčiť, požívať alkoholické nápoje v škole i mimo nej. 

12. V prípade porušenia tohto zákazu si škola vyhradzuje právo zníženia známky zo správania, aj keď toto 

porušenie nenastalo v areáli školy.  

13. Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického 

nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15rokov alebo mladistvou do 18 rokov. 

14. Žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v laboratóriách, na školskom pozemku, v telocvični 

a v odbor. učebniach tak, ako ich ukladá vnútorný poriadok v odborných učebniach. 

15. Akékoľvek poranenie alebo úraz vzniknutý v škole musí žiak, tr. učiteľ, dozorkonajúci učiteľ alebo iný 

svedok okamžite hlásiť učiteľovi alebo riaditeľovi školy. V prípade, ak tak žiak neurobil 

a rodič/zákonný zástupca zistí úraz až po príchode žiaka domov, je rodič/zákonný zástupca povinný 

okamžite kontaktovať tr. učiteľa alebo vychovávateľa. 

16. V prípade nevhodného správania sa žiaka voči inému žiakovi, slovné napádanie, osočovanie žiaka alebo 

jeho rodičov či iných rodinných príslušníkov, posmievanie sa, fyzické či psychické ubližovanie, 

vydieranie akéhokoľvek druhu či diskrimináciu je povinný každý žiak nahlásiť triednemu učiteľovi, 

výchovnému poradcovi alebo riaditeľovi školy. Ten, kto sa dopúšťa takýchto prejavov, okrem postihu 

zníženou známkou zo správania bude stíhaný i políciou za trestný čin šikanovania a diskriminácie. 

17. Žiakom sa prísne zakazuje propagovanie /kreslenie, znázorňovanie, nosenie, ústne propagovanie, 

propagácia hudby a obrázkov s daným obsahom/symbolov podporujúcich extrémizmus, šovinizmus, 

vulgárnych a hanlivých znakov či slov. 

21 OSOBITNÉ OPATRENIA PRI VYUČOVANÍ 

1. Telesná výchova: 

 žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkov predpisy, o ktorých boli 

vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy, na hodiny telesnej výchovy si žiak 

nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv. 

2. Technická výchova svet práce, technika, práca v areáli školy: 

 žiaci dodržujú pokyny učiteľa o bezpečnosti pri práci, 

 žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie a obuv, 

 žiaci sú pri práci povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i na bezpečnosť spolužiakov. 

3. Vyučovanie v cvičnej kuchynke: 

 žiaci musia byť vopred oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických 

kuchynských strojov a zariadení, 

 elektrické spotrebiče je oprávnený zapnúť a vypnúť len vyučujúci, 

 znečistené priestory učebne sú žiaci povinní po znečistení dôkladne vyčistiť, 

 žiaci sú povinní s ostrými predmetmi (napr. nôž, vidlička, nožnice...) zaobchádzať s maximálnou 

opatrnosťou, 

 pri odchode z učebne je vyučujúci povinný prekontrolovať, či sú všetky spotrebiče vypnuté. 

4. Vyučovanie v učebniach chémie, fyziky, informatiky, jazykovej učebni a knižnici: 

vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní v učebniach, 

 žiak je povinný poznať a dodržiavať vnútorné poriadky učební, 

 každý žiak je povinný v učebniach dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe 

a používať pracovný odev na laboratórne práce, 

 žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané, 
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 pri práci v učebniach dbá každý žiak nie len na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich 

spolužiakov, 

 v učebniach je zakázané jesť a piť. 

22 POSTUP PRI VÝSKYTE AKÚTNEHO OCHORENIA ALEBO PRENOSNÉHO 

PARAZITÁRNEHO OCHORENIA V ŠKOLE  

1. V prípade, ak sa počas vyučovania prejavia u žiaka príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného 

parazitárneho ochorenia, vyučujúci bez odkladu oznámi skutočnosť vedúcemu zamestnancovi, žiak 

odchádza domov v sprievode dospelej osoby (napr. asistent učiteľa).  

2. Poverená osoba odovzdá žiaka zákonnému zástupcovi, oboznámi ho s dôvodom odchodu dieťaťa 

zo školy, zároveň ho vyzve na návštevu u pediatra. V prípade prenosného parazitárneho ochorenia 

riaditeľ školy informuje o zistených skutočnostiach pediatra. 

23 VÝSKYT PEDIKULÓZY 

1. Pri zistení výskytu vší u dieťaťa triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému 

zástupcovi dieťaťa.  

2. Triedny učiteľ písomne vyzve rodiča, aby odstránilo zavšivenie u dieťaťa. 

3. Preventívne všetci členovia rodiny by mali použiť prípravok proti všiam, zároveň je potrebné, aby doma 

vyčistili posteľnú bielizeň, odev, čiapky, predmety osobnej hygieny.  

4. Triedny učiteľ oznámi rodičom ostatných žiakov triedy výskyt pedikulózy v kolektíve a následne ich 

vyzve k dôkladnej prehliadke vlasov u dieťaťa, ako aj o včasnom aplikovaní dezinfekčných 

prostriedkov.  

5. Zároveň upozorní rodičov na dôslednú dezinfekciu čiapok a šálov.  

6. V škole sa čiapky a šály uložia do lavice, príp. do PVC tašiek, nenechajú sa na vešiaku s kabátmi. 

7. Všami napadnuté dieťa prekonáva prenosné ochorenie, t.j. nesmie navštevovať v čase liečenia 

kolektívne zariadenie! 

8. O liečbe zo zavšivavenia a dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár. Dieťa sa 

môže do kolektívu vrátiť až po ukončení liečenia na pedikulózu.  

9. Hlavnú zodpovednosť za odstránenie vzniknutého problému má zákonný zástupca žiaka! Pri širšom 

výskyte pedikulózy v škole, škola umožní žiakov a ospravedlní 3 dňovú neprítomnosť. 

24 KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA 

1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:  

 keď koná rozdielovú skúšku, 

 keď je skúšaný v náhradnom termíne,  

 keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody 

ako opodstatnené,  

 na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 3 mesiace súvisle 

(to znamená, že ku dňu klasifikácie bol neklasifikovaný, nehodnotený). Ak žiak vymešká počas 

polroka viac ako 30% z vyučovania a počet známok z predmetu neumožňuje uzavrieť klasifikáciu, 

je možné na podnet riaditeľa školy (na návrh vyučujúceho) nariadiť žiakovi vykonať komisionálne 

/absenčné/ skúšky. Ak žiak vymešká vyučovanie krátkodobo (do 1 mesiaca) pre chorobu alebo 

z akýchkoľvek iných dôvodov, je povinný sa priebežne informovať o preberanom učive 

a postupne si ho doplniť. Na požiadanie mu pomôže príslušný vyučujúci.  

2. Pri dlhodobom vymeškaní vyučovania (viac ako 1 mesiac) sa dohodne s vyučujúcim na dobe, ktorú 

potrebuje na doplnenie učiva.  

3. Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.  
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4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, klasifikuje sa 

z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – stupňom prospechu 

nedostatočný.  

5. Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch 

predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka. 

25 STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

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

2. Po skončení vyučovania žiak prichádza do jedálne slušne, v doprovode vyučujúceho poslednej 

vyučovacej hodiny. 

3. Do jedálne nevstupuje s taškou.  

4. Počas stolovania i celého pobytu v školskej jedálni je žiak povinný správať sa kultúrne – nebehať, 

nevykrikovať, rozprávať potichu. 

5. Po skončení obeda je žiak povinný zanechať svoj priestor v poriadku, čistý, použitý riad odovzdať pri 

okienku, opustiť školskú jedáleň.  

6. Odhlasovanie žiaka zo stravovania v školskej jedálni patrí medzi povinnosti zákonného zástupcu. 

7. Podrobnejšie informácie sú v internej smernici školskej jedálne. 

26 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Tento školský poriadok školy bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 02.09.2020. 

2. Týmto dňom aj nadobúda účinnosť a ruší sa platnosť vnútorného poriadku školy z dňa 31.08.2019. 

3. Je prístupný na verejne prístupnom mieste v škole. Oznam o verejne prístupnom mieste je na nástenke 

pri vstupe do budovy školy. 

4. Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na zasadnutí rady školy 

a pedagogickej rady. 

5. Každý učiteľ je povinný dbať na dodržiavanie školského poriadku a porušenia riešiť v súlade s ním 

6. Triedny učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so Školským poriadkom triedy, ako aj ich 

zákonného zástupcu/ rodiča. Žiaci aj zákonní zástupcovia svojim podpisom potvrdia, že s ním boli 

oboznámení a budú ho plne rešpektovať. 

7. Školský poriadok klubu podľa § 2ods. 12 vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, 

školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku 

odbornej praxe v znení neskorších predpisov je súčasťou školského poriadku školy. Tvorí jeho 

samostatnú prílohu s ktorou boli preukázateľne oboznámení zamestnanci, žiaci klubu a rodičia resp. 

zákonní zástupcovia žiaka. 

Koškovce  2. september 2020 

 Mgr. Tatiana Slivková 

 riaditeľka školy 

Prerokované v pedagogickej rade: 02.09.2020 

Prerokované v rade školy:  

Zamestnanci boli oboznámení: 02.09.2020 

Žiaci boli oboznámení na triednickej hodine: 04.09.2020 

Rodičia boli informovaní o vydaní školského poriadku na rodičovskom združení:. 


