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 Úvod 
Ako základná škola poskytujeme základy vzdelania vo všetkých predmetoch, snažíme 

sa o všestranný rozvoj dieťaťa. Každý je úspešný v niečom inom a zaslúži si zažiť pocit úspechu. 
Zároveň by mal vedieť, že chyby a ich odstraňovanie tiež pomáhajú k rozvoju. Našim cieľom je 
rozvoj osobnosti, nadania, rozumových a psychických schopností dieťaťa, posilňovanie úcty 
k ľudským právam a základným slobodám, úcta k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku 
a národným hodnotám. Príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu 
porozumenia a znášanlivosti, úcta k prírode a životnému prostrediu. Pri realizácii cieľa 
rešpektujeme právo na odpočinok a voľný čas a dbáme aj na telesný rozvoj detí. Za svoj 
najväčší úspech budeme považovať, ak každé dieťa naučíme v prvom rade byť „človekom“. 

Snažíme sa, aby žiaci vedeli zachovávať školské a spoločenské pravidlá vedúce 
k ochrane zdravia a zodpovednosti za svoje zdravie. V intenciách akademickej prísnosti trváme 
na dodržiavaní disciplíny, ktorá zahŕňa uvedomenie si povinností a zodpovednosti.  
 Výkon práv a povinností žiakov, ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných 
vzťahov, prevádzku a vnútorný režim školy, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia či ochrany pred sociálnopatologickými javmi, podmienky nakladania s majetkom školy 
upravuje Školský poriadok vydaný v zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

1 VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ŽIAKOV, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH 

VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI 

A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠKOLY 

1.1 PRÁVA ŽIAKOV 
 Všetky deti majú tieto práva, nezáleží na tom, kto sú, kde žijú, čo robia ich rodičia, akou 
rečou hovoria, akého sú náboženstva, či je to chlapec alebo dievča, v akej kultúre žijú, či sú 
postihnuté, či sú bohaté, alebo chudobné. So žiadnym dieťaťom sa nemá zaobchádzať 
nespravodlivo na akomkoľvek základe. 

1.1.1 Sloboda prejavu 

 Žiak má právo vyjadriť svoj názor a myšlienky 

 Má právo, aby ho dospelí vypočuli a brali jeho názor vážne 

 Má právo klásť otázky k učivu a samotnému procesu výuky a dostať na ne odpoveď 

 Má právo sa vyjadriť ku skutočnostiam tvrdeným proti nemu, má právo vyjadriť sa 
k svojmu previneniu a primerane sa obhájiť 

 Má právo na omyl 
 Má právo obrátiť sa na ktoréhokoľvek dospelého zamestnanca v prípade ohrozenia 

1.1.2 Úcta k osobnosti človeka 

 Žiak má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, na zachovanie osobnej cti a dobrej 
povesti a právo na ochranu mena. 

 Má právo na ochranu pred akýmkoľvek telesným alebo psychickým násilím alebo 
zneužívaním 

 Má právo na bezpečnú školskú dochádzku a prostredie, kde môže rásť a rozvíjať svoje 
predpoklady a na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa aj spolužiakov 

1.1.3 Právo na oddych a voľný čas 

 Žiak má právo na hru, odpočinok a prestávku, má právo tráviť prestávku podľa 
vlastného uváženia tak, aby neohrozoval svoje zdravie ani zdravie svojich spolužiakov 

 Má právo vybrať si mimoškolskú činnosť, krúžok, ktorý chce navštevovať 

 Má právo na rešpektovanie psycho- hygienických zásad pri tvorbe rozvrhu hodín a na 
primerané zaťažovanie domácimi úlohami, testami a písomnými prácami 

1.1.4 Sloboda myslenia 

 Žiak má právo vybrať si náboženstvo a vieru. Rodičia mu majú pomôcť rozhodnúť sa, 
čo je správne a čo nie, čo je najlepšie pre neho. 

 Žiak má právo voliť člena Žiackej rady za svoju triedu 

1.1.5 Právo na informácie 

 Žiak má právo objavovať rôzne veci a podeliť sa o svoje myšlienky s ostatnými  

 Žiak má právo na zdôvodnenie klasifikácie a hodnotenia 

 Žiak má právo dostať zrozumiteľné informácie a na zrozumiteľný výklad učiva 

 Má právo na sprístupnenie informácií a poradenskú službu v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy na povolanie 
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 Žiak má právo na dobré a kvalitné vzdelanie, ktoré mu pomôže žiť mierumilovne, 
chrániť životné prostredie a rešpektovať ostatných 

 Žiak má právo poznať svoje práva 

 Má právo byť informovaný o pripravovaných písomných prácach a testoch a zvoliť si 
spôsob prípravy na skúšanie, ospravedlniť v prípade, ak je nepripravený na vyučovaciu 
hodinu 

 Má právo na doučovanie v prípade dlhodobej neprítomnosti v škole 

1.1.6 Zdravotná starostlivosť 

 Žiak má právo na ochranu pred škodlivými drogami a pred obchodom s drogami 

 Má právo na ochranu pred zneužívaním a obťažovaním 

 Má právo na výživnú stravu a právo na čisté a bezpečné životné prostredie 

 Má právo byť ospravedlnený z vyučovania z dôvodu návštevy lekára 

1.2 POVINNOSTI ŽIAKOV 
Každý žiak školy je povinný: 

1. Dodržiavať tento školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy týkajúce sa žiakov. 
2. Chodiť do školy pravidelne a podľa rozvrhu hodín sa zúčastňovať vyučovania všetkých 

predmetov ŠkVP aj krúžkov, ktoré si v danom školskom roku zvolil. Na vyučovanie 
prichádzať včas (s minimálne 10 min. časovou rezervou na prezutie a prípravu 
potrebných pomôcok na vyučovanie). 

3. Žiak je povinný plniť svoje školské povinnosti svedomito a riadne podľa svojich 
schopností a možností. 

4. Po zazvonení je povinný sedieť na svojom mieste, nebehať po triede a mať pripravené 
všetky pomôcky na aktuálnu vyučovaciu hodinu. 

5. Počas prestávky žiak použije WC (na nevyhnutne potrebný čas), umyje si ruky, 
konzumuje jedlo, dodržiava pitný režim, odloží si pomôcky z predchádzajúcej hodiny 
a pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Prestávku trávi tak, aby 
neohrozoval svoje zdravie ani zdravie ostatných žiakov, bez kriku, kultúrne v súlade so 
zásadami slušného správania. 

6. Sedieť na vyučovaní slušne, pozorne sledovať učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, 
svedomito a aktívne pracovať, nenašepkávať, neodpisovať, pracovať podľa pokynov 
učiteľa, nerušiť vyučovanie vrátane nezneužívania informačno-komunikačných 
technológií (IKT). 

7. Dokladovať každú neprítomnosť na vyučovaní, podpísanú zákonným zástupcom. 
8. Prihlásiť sa zdvihnutím ruky, ak chce odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať. 
9. Ospravedlniť sa v prípade nepripravenosti na vyučovaciu hodinu hneď na jej začiatku. 
10. Dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určuje triedny učiteľ alebo vyučujúci. 
11. Vyžiadať si súhlas  vyučujúceho, ak chce opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto. 
12. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania. 
13. Žiak je povinný správať sa zdvorilo, s patričnou úctou voči dospelým osobám aj 

ostatným žiakom školy, zakazuje sa vytvárať skupiny, ktoré by ohrozovali alebo 
poškodzovali iných 

14. Prezúvať sa do vhodných prezuviek v šatni. Prezuvkami nesmie byť športová obuv, ani 
obuv, ktorá znečisťuje podlahy. 
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15.  Vyžiadať si súhlas vyučujúceho alebo triedneho učiteľa pri opustení budovy školy 
počas vyučovania Opustiť školskú budovu, odísť z vyučovania môže žiak len zo 
súhlasom triedneho učiteľa na písomnú žiadosť rodiča. 

16. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť 
disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy, svojím 
správaním a konaním robiť česť škole, sebe i rodičom. Zamestnancom školy prejavovať 
primeranú úctu v zmysle zásad slušného správania. 

17. Dbať o čistotu a poriadok v triedach, v sociálnych zariadeniach, v škole i okolo nej. 
Chrániť svoje zdravie a zdravie iných. Hlásiť učiteľom, vedeniu školy alebo jej 
zamestnancom všetky okolnosti, ktoré by ohrozovali prevádzku školy alebo ľudské 
životy. 

18. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, šetrne zaobchádzať s 
učebnicami a učebnými pomôckami. V prípade úmyselného poškodenia školského 
zariadenia alebo poškodenia z nedbanlivosti žiak je povinný uhradiť škodu v plnom 
rozsahu alebo sa postarať o urýchlenú opravu poškodenej veci. 

19. Informovať triedneho učiteľa o závažných udalostiach v osobnom živote. Tieto 
informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať 
mlčanlivosť. 

20. Rešpektovať pokyny službukonajúcich učiteľov. V školskej jedálni, dodržiavať poriadok, 
dbať na kultúru stolovania, správať sa slušne a zdvorilo voči personálu kuchyne, 
odnášať taniere, poháre a príbory zo stolov (platí pre stravníkov ŠJ). 

21. Prípadnú stratu svojej veci oznámiť triednemu učiteľovi, v jeho neprítomnosti 
pedagogickému dozoru, ktorý urobí ďalšie opatrenia. 

22. Akékoľvek poškodenie zdravia, úraz, atď. nahlásiť neodkladne pedagogickému dozoru, 
resp. vyučujúcemu na hodine. 

23. Nahradiť učebnicu, ktorú stratí alebo znehodnotí vlastnou vinou, novou. Ak prestupuje 
na inú školu, učebnice odovzdá triednemu učiteľovi. 

24. Zdraviť všetkých zamestnancov školy. 
25. Pozdraviť vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny postavením sa. Ak príde do triedy 

iný vyučujúci, alebo iná dospelá osoba, žiaci sa postavia. Pri ich odchode sa žiaci tak 
isto postavia. Sadajú si až na pokyn vyučujúceho. Pri písaní kontrolných prác, pri 
praktických cvičeniach, v učebniach informatiky a na pokyn vyučujúceho žiaci 
nezdravia. Pri odpovediach na vyučovacích hodinách sa žiaci postavia alebo konajú 
podľa pokynu učiteľa. 

26. Byť v škole vhodne a čisto oblečený. Oblečenie musí vyhovovať všetkým hygienickým, 
estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám bez extrémnych, výstredných a 
rušivo pôsobiacich doplnkov odevu, neprimerane veľkých výstrihov a krátkych odevov 
odhaľujúcich intímne časti tela, výrazného líčenia, účesu, piercingu a tetovania.  

27. Pracovať na hodinách praktických cvičení v pracovnom plášti podľa pokynov 
vyučujúceho.  

28. Používať na hodinách telesnej a športovej výchovy športový úbor podľa pokynov 
vyučujúceho. 

29. Odnášať domov športový úbor (obuv a odev) používaný na hodinách telesnej a 
športovej výchovy a ochranné pracovné plášte používané pri praktických cvičeniach. 

30. Správať sa priateľsky k svojim spolužiakom, neponižovať a nešikanovať ich. Nevhodné 
správanie oznámiť okamžite ktorémukoľvek pedagogickému zamestnancovi.. 

31. Všetci žiaci školy sú povinní triediť odpad. 
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2 VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

 Rešpektujeme zákonné práva rodičov, prípadným sťažnostiam venujeme náležitú 
pozornosť. Pri rozhovoroch a konzultáciách sa snažíme postupovať racionálne, vecne, 
s dostatočnou dávkou vzájomnej úcty a rešpektu. Nevyhnutnou podmienkou spolupráce sú 
dobré a silné vzťahy školy a rodičov posilnené vzájomnou dôverou. Rodičia majú právo 
postaviť sa za svoje deti, majú právo poukázať na nedostatky, majú právo byť osobne 
zodpovední za vzdelávanie svojich detí. Všetky práva idú ruka v ruke s povinnosťami 
a zodpovednosťou 

2.1 PRÁVA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a 
vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s 
princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. 

2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom. 
3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom: 

 internetovej žiackej knižky, 
 žiackej knižky (ak o ňu požiada) 
 triednych zasadnutí združenia rodičov, 
 v prípade potreby individuálnym pohovorom s triednym učiteľom, resp. 

vyučujúcim. 
4. Ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže 
vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci 
odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá 
dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný 
zástupca potvrdenie od lekára. 

5. Ospravedlniť žiaka podľa odseku 4 môže zákonný zástupca najviac trikrát za polrok. 
6. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 
7. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 
8. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy. 
9. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

2.2 POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA 
Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na 
plnenie školských povinností. 

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

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 závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 
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výchovy a vzdelávania, najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z 
rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod. Tieto informácie podľa charakteru 
závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť. 

5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 
6. Dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú 

formu vzdelávania, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží 
dokladmi v súlade so školským poriadkom 

7. Oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka, ak sa nemôže 
zúčastniť na výchove a vzdelávaní.  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. 

8. Rešpektovať právo pedagogického zamestnanca na ochranu pred násilím zo strany 
žiakov aj rodičov 

9. Rešpektovať právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu 
pedagogickej činnosti a právo výberu pedagogických metód, foriem a prostriedkov na 
učenie, sebarozvoj žiakov a rozvoj ich kompetencií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

3 PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY 

3.1 ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA 
1. Školská budova sa otvára 15 minút pred začiatkom vyučovania. Žiaci prichádzajú do 

školy v čase od 7.45 do 7.55 h riadne upravení. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD môžu 
prichádzať do školy od 6.30 h 

2. Vyučovanie sa začína o 8.00 h. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Malé prestávky sú 10 
minútové, jedna veľká , po druhej vyučovacej hodine, trvá 20 minút. 

3. Vyučovacia hodina začína a končí polyfónnym zvonením. Počas melódie si žiak 
v tichosti zaznamená domáce úlohy , zbalí svoje pomôcky, príp. sa pripraví na ďalšiu 
vyučovaciu hodinu. Vyučovacia hodina končí dohraním skladby. 

4. Po vstupe do budovy sa žiaci prezujú, odložia si súčasti odevu do šatne a odídu do 
svojich učební. Pripravia si potrebné pomôcky na vyučovanie a očakávajú začiatok 
vyučovania. 

5. Ak nepríde vyučujúci do triedy, najneskôr po 5 minútach, hlási zástupca triedy 
(týždenník) neprítomnosť vyučujúceho vedeniu školy. 

6. Školská budova sa zamyká. Vstup do nej je možný len v čase prestávok. Žiak svojim 
neskorým príchodom neruší vyučovanie, čaká do najbližšej prestávky. 

7. Po skončení vyučovania si žiaci vezmú svoje veci, vyložia stoličky, zanechajú svoje 
miesto čisté a na pokyn vyučujúceho odídu z triedy. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD 
odchádzajú domov po vyučovaní, resp. po obede, na žiadosť rodičov, v ostatných 
prípadoch o 15.30h. Prevádzka školského klubu trvá do 18.00h. 

8. Neprítomnosť na vyučovaní ospravedlňuje zákonný zástupca. Na predvídanú 
neprítomnosť na vyučovaní je potrebný súhlas od triedneho učiteľa, na viac ako 3 dni 
od riaditeľky školy. 

9. Keďže vyučovací proces je organizovaný aj odborných učebniach, v telocvični a časť 
vyučovacích hodín je delená, žiaci využívajú na presun prestávky. 

10. Systém dozoru na chodbách školy, v telocvični a v školskej jedálni stanovuje 
samostatný predpis  

11. V prípade odcudzenia vecí zo šatňovej skrinky poisťovňa uhradí škodu (ak je žiak 
poistený) len vtedy, ak bola skrinka riadne uzamknutá. 

12. Prestávky odporúčame využiť na oddych, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, 
prípadne na presun do iných učební. 

13. Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov sa riadi pokynmi 
vyučujúcich. 

14. Všetky požiadavky voči vedeniu školy (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladá žiak 
na sekretariát školy prostredníctvom triedneho učiteľa. 

3.2 TÝŽDENNÍCI 
Triedny učiteľ určuje dvoch týždenníkov na jeden týždeň zo žiakov triedneho 
kolektívu.  
Títo žiaci predovšetkým:  

1. Spolupracujú s vyučujúcimi pri evidencii neprítomných žiakov na začiatku každej 
vyučovacej hodiny. 

2. Podľa požiadavky vyučujúceho spolupracujú pri príprave a presune učebných 
pomôcok. 
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3. Počas vyučovacieho dňa priebežne udržiavajú v čistote tabuľu a poriadok v triede, v 
prípade zistenia poškodenia alebo prevádzkovej havárie nahlasujú túto skutočnosť 
pedagogickému dozoru, triednemu učiteľovi prípadne školníkovi. 

4. Po poslednej vyučovacej hodine v učebni v spolupráci so spolužiakmi a vyučujúcim na 
tejto hodine zabezpečujú, aby učebňa ostala v primeranom poriadku (zotretá tabuľa, 
stoličky vyložené na laviciach). 
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4 PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIAKOV, 

ICH OCHRANA PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, 

DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM 

Žiakom, zákonným zástupcom a návštevníkom školy sa zakazuje: 
1. Fajčiť, používať alkoholické nápoje a akékoľvek drogy či návykové látky alebo ich 

distribuovať medzi žiakmi vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy (žiakom aj na 
prístupových komunikáciách).  

2. Prinášať do školy alebo na akcie organizované školou veci ohrozujúce život, zdravie 
a bezpečnosť (nože, dýky, boxery, výbušniny, petardy, slzotvorný plyn, laserové 
svietidlá, akékoľvek zbrane alebo ich atrapy, cigarety, zapaľovače, zápalky, drogy, 
alkohol, ale aj erotické časopisy a literatúru podnecujúcu rasizmus, xenofóbiu, násilie 
a pod.) 

3. Hrať akékoľvek hazardné hry počas vyučovania a akcií organizovaných školou. 
4. Prichádzať do školy a zdržiavať sa v škole pod vplyvom alkoholu a omamných látok, 

vrátane liekov znižujúcich bdelosť a pozornosť s výnimkou liekov, predpísaných 
ošetrujúcim lekárom). 

5. Narušovať vyučovací proces a prevádzku školy  
6. Prijímať návštevy v školskej budove počas vyučovacích hodín (v súrnych prípadoch so 

súhlasom vedenia školy). Zakazujú sa návštevy žiakov, ktoré by akýmkoľvek spôsobom 
porušovali školský poriadok. 

7. Zakazuje sa vyrušovať počas vyučovania, rozptyľovať pozornosť spolužiakov, 
obmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb, ktoré sa zúčastňujú na výchove 
a vzdelávaní. 

8. Zdržiavať sa počas voľných hodín na chodbách, bez dozoru, a v priestore pred 
zborovňou. 

9. Zneužívať výpočtovú techniku a internetové pripojenie na aktivity nesúvisiace s 
vyučovacím procesom, ktoré by spôsobili škodu škole (finančnú alebo morálnu), alebo 
s úmyslom vydierať, zosmiešniť alebo inak ublížiť žiakom školy. 

10. Sťahovať v priestoroch školy z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto 
materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií, tiež hrať hry propagujúce 
násilie. 

11. Používať akúkoľvek záznamovú technológiu (napr. záznam zvuku a videa pomocou 
mobilných telefónov a pod.) v priestoroch školy a na školských akciách bez výslovného 
povolenia od vyučujúceho 

12. Zakazuje sa vytvárať skupiny, ktoré by ohrozovali alebo poškodzovali iných 
13. Zakazuje sa používanie mobilného telefónu na fotografovanie a nakrúcanie s úmyslom 

vydierať, zosmiešniť alebo inak ublížiť  
14. Používať mobilný telefón na vyučovaní, počas výchovnej činnosti v ŠKD a v čase 

všetkých foriem skúšok. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania aj počas činnosti 
v ŠKD vypnutý a uložený mimo lavice (v taške), zároveň sa zakazuje dobíjať mobilný 
telefón v škole. V naliehavých prípadoch ho môže použiť so súhlasom vyučujúceho 
(triedneho učiteľa). 

15. Používať walkmeny, MP3, MP4-prehrávače a discmany na vyučovacích hodinách je 
možné výnimočne, so súhlasom vyučujúceho. 

16. Akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktoré napĺňa znaky šikanovania. 
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17. Akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie. 
18. Demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy. 
19. Prechovávať a používať zbrane v škole. 
20. Vyjadrovať sa vulgárne. 
21. Hrať loptové hry v učebniach, na chodbách, vo vestibule a pre školou 
22. Nosiť na hlavách šiltovky a klobúky v priestoroch školy nielen počas vyučovania, ale aj 

cez prestávky a voľné hodiny. 
23. Sedieť na vykurovacích telesách, parapetných doskách a miestach ohrozujúcich 

zdravie. 
24. Vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky a pokrikovať na 

okoloidúcich. 
25. Vychádzať z budovy školy v prezuvkách. 
26. Vstupovať do zborovne. 
27. Zdržiavať sa bezdôvodne v budove školy po skončení vyučovania bez vedomia 

pedagogického dozoru. 
28. Nechávať športový úbor, prezuvky, odev a obuv na vešiakoch na prízemí  
29. Prinášať do školy väčšie sumy peňazí a drahocenné predmety. Za ich stratu škola v 

súlade s poistnou zmluvou neručí. 
30. Je zakázané používať v škole a v priestoroch školy kolieskové korčule, tenisky 

s kolieskami, skateboardy, kolobežky a bicykle. 
31. Je zakázané kupovať a predávať  v priestoroch školy akýkoľvek tovar 
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5 VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

5.1 OPATRENIA VO VÝCHOVE 
1. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, dlhodobú svedomitú prácu, 

reprezentáciu školy v súťažiach a olympiádach, záslužný alebo statočný čin, možno 
žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ. V osobitne 
odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne výsledky môže byť žiak ocenený 
starostom MČ. 

3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.  
4. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia 

voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným 
normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť 
napomenutie alebo pokarhanie nasledovne: 

a. napomenutie od triedneho učiteľa, 
b. pokarhanie od triedneho učiteľa, 
c. pokarhanie od riaditeľa školy. 

Tieto opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Udeľujú sa pred 
kolektívom triedy. 

5. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 
alebo narúša výchovu a vzdelávanie tak, že znemožňuje ostatným žiakom vzdelávanie, 
riaditeľka školy použije ochranné opatrenie a okamžite žiaka vylúči z výchovy a 
vzdelávania a bezodkladne privolá zákonného zástupcu. 

6. Pred uložením opatrenia vo výchove treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa 
potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na 
prerokovanie prizve zákonný zástupca žiaka.  

7. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Opatrenie vo 
výchove udelené, žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne. 

5.2  KLASIFIKÁCIA PRIESTUPKOV VOČI VNÚTORNÉMU PORIADKU 

5.2.1 Menej závažné porušenie školského poriadku 

rieši triedny učiteľ vo svojej právomoci (napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od 

triedneho učiteľa) na svoj podnet alebo podnet ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca 

školy. Za menej závažné porušenie školského poriadku sa považuje:  

 nepripravenosť na vyučovanie, chýbajúce domáce úlohy 

 nenosenie učebných pomôcok a cvičebného úboru 

 neskoré príchody na vyučovanie 

 vyrušovanie na vyučovacej hodine 

 zbytočné otváranie a zatváranie okien, dverí, násilné splachovanie, striekanie 

vodou 

 hádzanie špongie, kriedy a pod. 

 neodkladanie odpadkov do odpadových nádob 

 nevhodné správanie pri stolovaní v školskej jedálni 

 úmyselné plytvanie a ohadzovanie sa potravinami 
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5.2.2 Závažné porušenie školského poriadku 

rieši riaditeľ školy vo svojej právomoci (pokarhanie od riaditeľa školy) po prerokovaní 

priestupku s triednym učiteľom na podnet ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca školy. 

Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje:  

 opakované neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie 

 svojvoľná neúčasť na vyučovaní, neospravedlnená absencia do 6 hodín za 
klasifikačné obdobie 

 opakované menej závažné porušenie školského poriadku 

 výstrednosť v obliekaní a úprave zovňajšku, nosenie piercingov 

 znečisťovanie školských priestorov, písanie na steny a pod. 

 opakované úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny 

 ničenie školského majetku a učebníc 

 otváranie okien a vykláňanie sa z okien počas prestávok, vyhadzovanie 
akýchkoľvek predmetov z okien alebo vyšších poschodí na schodisku 

 používanie mobilného telefónu vo vyučovacom procese 

 ohrozovanie svojho zdravia a zdravia spolužiakov počas prestávok 

 svojvoľné opustenie školskej budovy počas prestávky 
 

Správanie žiaka po prerokovaní v pedagogickej rade, na návrh triedneho učiteľa, sa klasifikuje 
známkou uspokojivé (2), za závažné hrubé porušenie školského poriadku: 

 

 šírenie klamstiev a ohovárania s úmyslom poškodiť druhého 

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

 propagácia rasovej neznášanlivosti 

 nevhodné arogantné vystupovanie voči učiteľom, spolužiakom a ostatným 
zamestnancom školy 

 opakované používanie mobilného telefónu vo vyučovacom procese 

 úmyselné poškodzovanie školského majetku, vandalizmus 

 preukázané, úmyselné šikanovanie 

 oslovovanie hanlivými menami, ponižovanie 

 využitie informačných a komunikačných technológii s úmyslom vydierať, 
zosmiešniť alebo inak ublížiť 

Opakované menej závažné a závažné porušenie školského poriadku sa klasifikuje známkou 
uspokojivé (2). 

5.2.3 Hrubé porušenie školskému poriadku  

Správanie žiaka po prerokovaní v pedagogickej rade, na návrh triedneho učiteľa, sa klasifikuje 
známkou menej uspokojivé (3) Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje: 

 propagácia fašistických alebo vulgárnych symbolov na oblečení, nadpisov 
zvádzajúcich k užívaniu a šíreniu návykových látok a ohrozovaniu mravnosti 

 zneužívanie tiesňového volania 

 sústavné závažné porušovanie školského poriadku 

 opakované šikanovanie a zastrašovanie 

 mimoriadne vulgárne a oplzlé vyjadrovanie 

 fyzické útoky- bitky, ničenie vecí druhého 

 krádeže vecí a peňazí 
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 ohrozovanie zdravia 

 fajčenie na pôde školy, v jej okolí a na akciách poriadaných školou 

 prechovávanie a užívanie omamných látok 

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

Každé porušenie školského poriadku sa posúdi komplexne v celej šírke osobnosti žiaka s 
prihliadnutím na jeho kladné hodnotenie. 

Neskorý príchod žiaka do školy sa zaznamená v zošite u pána školníka. Triedny učiteľ 
vyhodnotí dochádzku týždenne, posúdi odôvodnenosť neskorého príchodu. Za každé tri 
neskoré príchody - jedna neospravedlnená hodina. 
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6 ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

Žiacka rada (ŽR) je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti 

výchovy a vzdelávania na základnej škole. 

1. Žiacka rada sa schádza pravidelne, spravidla jedenkrát mesačne, zasadnutia zvoláva 
predseda Žiackej rady (okrem ustanovujúcej schôdze) 

2. Členmi ŽR sú zvolení žiaci školy. 
3. Hlavnou úlohou ŽR je: 

a) Právo podávať návrhy a pripomienky k organizácii a riadeniu vyučovacieho 
procesu 

b) Právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu rodičovského združenia 
c) Právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy 

a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy 
d) Právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie vnútorného poriadku školy 
e) Právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné opatrenia pre žiakov, ktorí 

sústavne porušujú školský poriadok 
f) Dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní 
g) Povinnosť oznámiť príslušnému zamestnancovi školy nedostatky v triedach 
h) Upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy 
i) Podávať návrhy na ekologizáciu školy a jej zdravé životné prostredie, námety 

a návrhy na šetrenie energiou, triedenie odpadu 
j) Organizovať, alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach ako napríklad: 

- Zber papiera a iných druhotných surovín 
- Súťaž o najkrajšiu triedu 
- Súťaž o najkrajšiu nástenku 
- Súťaž o triedu s najlepším prospechom a pod 

1. Zloženie, práva a povinnosti členov ŽR sú dané Štatútom žiackej rady. 
2. ŽR má právo byť informovaná o všetkom, čo sa týka žiakov a školy ako celku. 
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7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Školský poriadok školy platí  pre žiakov počas celého štúdia, vzťahuje sa aj na 
mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske a účelové cvičenia, výlety, ŠvP, činnosť ŠKD 
atď.). 

2. Školský poriadok prešiel posudzovacím  procesom: 
 Rada školy ho prerokovala dňa 18. 10. 2017. 
 Pedagogická rada ho prerokovala dňa 4. 9. 2017. 
 

 

8 ZRUŠOVACIE USTANOVENIE 

Ruší sa školský poriadok zo dňa 2.9.2008 
 
 
 
 
        Mgr. Elena Uríčová 
        riaditeľka školy 


