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Na zabezpečenie, harmonizáciu chodu a organizáciu školského ţivota vydáva riaditeľka školy 

tento školský poriadok, ktorý vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

podmienok školy a poţiadaviek školskej komunity. 

Školský poriadok školy je súhrn noriem spoluţitia a spolupráce celého školského 

kolektívu ţiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov (zákonných zástupcov 

ţiakov) a verejnosti, ktorá je v kontakte so školou. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej 

miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie práv, povinností a zásad školského 

poriadku školy v praktickom ţivote školy je základnou povinnosťou zúčastnených. 

Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne vyuţívanie 

pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. Dodrţiavanie školského 

poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci 

zamestnanci a ţiaci školy povinní tento školský  poriadok dodrţiavať. 

 

Školský poriadok školy konkretizuje: 

 Organizácia školského roka, vyučovacieho dňa a mimoškolských aktivít. 

 Poriadok pre ţiakov (práva a povinnosti ţiakov (týţdenníkov, šk. sluţby), pravidlá 

správania, dochádzka, hodnotenie, klasifikácia a výchovné opatrenia, individuálne 

štúdium a štúdium v zahraničí). 

 Poriadok pre učiteľov. 

 Konkretizácia kompetencií vedenia školy (ak nie je súčasťou iného dokumentu školy). 

 Pravidlá výkonu práce pre učiteľov, ţiakov a ostatných zamestnancov školy. 

 Zásady starostlivosti o ochranu zdravia, bezpečnosť pri vyučovaní a školských 

akciách, starostlivosť o osobnú hygienu zúčastnených a psycho - hygienických a 

zdravotných podmienok, ochrana ţivotného prostredia. 

 Organizácia stravovania v školskej jedálni. 

 Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu so 

školou, zásady spolupráce. 

Obsah: 

 

Preambula 

 

1. Všeobecné ustanovenia 
a) Organizácia školského roka 

b) Organizácia vyučovacieho dňa 

c) Práva a povinnosti ţiakov 

d) Výchovné opatrenia 

 

2. Zásady správania ţiakov 
a) Oslovenie a pozdravy 

b) Príchod do školy 

c) Správanie sa ţiakov na vyučovaní 

d) Správanie sa ţiakov počas prestávky 

e) Odchod ţiakov 

f) Dochádzka ţiakov do školy 

 

3. Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice 

 

4. Náplň práce týţdenníkov 

 

5. Starostlivosť o ochranu zdravia ţiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 
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6. Správanie sa ţiakov na verejnosti 

 

7. Školské stravovanie 

 

8. Základné práva a povinnosti učiteľov 
a) Práva a povinnosti učiteľov 

b) Povinnosti pedagogického dozoru 

 

9. Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej komunity 
a) Práva a povinnosti rodiča ,zákonného zástupcu 

b) Poţiadavky na verejnosť 

 

10. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí 

 

11. Postup školy pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ţiaka 

 

12. Stratégia zvládania šikanovania a násilia v škole 

 

13. Záverečné ustanovenia 

 

14. Prílohy : 

1) záznam o pohovore so ţiakom 

2) záznam o pohovore so zákonným zástupcom ţiaka 

 

 

Preambula 
 

Základná škola Jarovnice 192 je školou všeobecného zamerania s klasickými triedami. 

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

podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne 

vyuţitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako ţiakmi ako aj 

učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodrţiavanie záväzných právnych noriem, ako sú 

Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo 

vzťahu k ţiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa 

ustanovuje tento Školský poriadok , ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva 

SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spoluţitia celého kolektívu ţiakov, pedagogických a 

ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie vnútorného poriadku školy v kaţdodennom 

ţivote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností. 

 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

a) Organizácia školského roka 
- Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý 

polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína v septembri  a končí sa v januári 

nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína vo februári a 

končí sa v  júni . 

V škole sa vyučuje päť dní v týţdni. V dňoch pracovného pokoja  sa v školách nevyučuje.  

- Vysvedčenie sa vydáva ţiakom v posledný vyučovací deň kaţdého polroka. 
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- Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny (2 dni - koniec októbra), vianočné 

prázdniny , polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týţdeň podľa rozpisu krajov), 

veľkonočné prázdniny (začínajú štvrtkom, ktorý predchádza Veľkonočnému pondelku, a 

končia sa v nasledujúci utorok. Vyučovanie sa začne v stredu) a letné prázdniny (od 

skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku). 

- Riaditeľka školy môţe poskytnúť ţiakom zo závaţných, najmä z organizačných a z 

technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku. 

- Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k ţivelnej pohrome, k havarijnej situácii, k 

epidémii alebo k pandémii, môţe riaditeľka školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy 

rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna ţiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto 

dni. 

b) Organizácia vyučovacieho dňa 
1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. 

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať kaţdý ţiak, pedagogický zamestnanec a ostatní 

zamestnanci školy. 

 

Príchod ţiakov do školy : 

1. Ţiaci prichádzajú do areálu  a dodrţiavajú dopravné predpisy. 

2. Do budov školy vstupujú ráno 10 aţ 15 minút pred začiatkom vyučovania. Začiatok 

vyučovania je stanovený na 7.35 hod. Na záujmovú činnosť prichádza ţiak 5 minút 

pred začiatkom činnosti. 

3. Ţiaci do jednotlivých tried vchádzajú od 7.20 hod na pokyn dozor konajúceho učiteľa. 

4. Pred vstupom do budovy si očistia obuv, prezujú sa ,  odloţia si obuv a prezutí 

vchádzajú do tried. Prezúvanie je povinné. Na prezúvanie pouţívajú vhodné a čisté   

prezuvky. 

5. Od 7.45 dvere do budovy školy  budú zamknuté. Neskorý príchod do školy   sa bude 

tolerovať len v ojedinelých – ospravedlnených prípadoch, pri pravidelných neskorých 

príchodoch budeme informovať rodičov. 

 6. Ţiaci sú povinní dodržiavať všetky proti epidemické opatrenia a odporúčania 
RÚVZ, MŠ  a školy  po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. 

 

 

Časový harmonogram dňa: 

 

 

Čas Náplň práce 

7.20 - 7.30 škola príchod ţiakov do školy, príprava na vyučovanie 

7.35 – 17.25 škola vyučovanie podľa určeného rozvrhu 

12.00 - 15.00 škola záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť pre prihlásené deti 

11.30 - 13.30 škola obed v školskej jedálni 
 Vyučovacie hodiny ráno  /  Prestávky Vyučovacie hodiny popoludní  / Prestávky     

1 7.35 - 8.20                             8.20 – 8.25 12.55 - 13.35                              13.35-13.40 

2. 8.25 - 9.10                             9.10 - 9.25 13.40 - 14.20                              14.20-14.30 

3. 9.25 - 10.10                         10.10 –10.20 14.30  -15.10                              15.10-15.15 

4. 10.20 - 11.05                       11.05 –11.15 15.15 - 15.55                              15.55-16.00 

5. 11.15 - 11.55                       11.55- 12.00 16.00 –16.40                               16.40-16.45 

6. 12.00 -12.40                        12.40- 12.55 16.45 –17.25                               17.25... 
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Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch podľa 

rozpisu, schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy, 

resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať ţiakov a pedagógov počas vyučovania nie je 

dovolené. 

 

c) Práva a povinnosti ţiakov 

 

1. Kaţdý ţiak má právo: 

 

Kaţdý   ţiak   má     právo  na  vzdelanie,  ktoré   nemôţe   učiteľ   alebo   asistent 

porušovať vyhadzovaním ţiaka z triedy, obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo 

jeho vylučovaním z určitých činností. Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. Právo 

na vzdelanie je škola povinná zabezpečiť  aj ţiakovi, ktorý bol rozhodnutím riaditeľa 

oslobodený od dochádzky do školy. Ţiaci majú právo na vzdelávanie v materinskom 

jazyku. 

 

     Sloboda prejavu  

Kaţdý ţiak má právo slovom alebo písmom vyjadrovať svoj názor, klásť otázky k učivu a 

dostať na ne odpoveď. Táto sloboda však nemôţe byť absolútna – nemoţno tolerovať 

prejavy, ktoré by vyzývali k rasovej, národnostnej či inej forme neznášanlivosti, kladenie 

otázok nemôţe svojím rozsahom obmedzovať právo ostatných ţiakov na vzdelanie, 

oblečenie a úprava ţiaka musia byť v súlade so základnými hygienickými poţiadavkami, 

nemoţno tolerovať prejavovanie výtvarných alebo iných názorov formou poškodzovania 

školského majetku (sprejerstvo, vandalizmus, a pod.). 

     Právo na názor 

Učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor pre vyjadrenie vlastného názoru, postojov, 

vlastnej tvorivosti, nezameriavať sa len na pamäťové reprodukcie. Ţiak má právo na 

slobodné vyjadrovanie názorov vo všetkých záleţitostiach, ktoré sa ho dotýkajú. V tejto 

súvislosti má ţiak aj právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. 

  

     Zákaz diskriminácie 

Znamená, ţe so ţiakmi treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, ţe pre nich platia 

všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický a lebo sociálny pôvod, 

majetok, politické alebo iné zmýšľanie, náboţenstvo, telesnú alebo duševnú 

nespôsobilosť. Rešpektovať treba ustanovenia zákona č. 365/2004 Z.z. ( 

antidiskriminačný zákon ) 

  

     Sloboda myslenia, svedomia, náboţenstva 

Kaţdý ţiak má právo vybrať si náboţenstvo alebo byť bez vyznania, nikto nemá právo 

vytvárať na neho alebo jeho rodičov nátlak, obmedzovať ho alebo zosmiešňovať ohľadom 

jeho náboţenstva a filozofického presvedčenia. To sa týka aj rozhodovania pri výbere 

vyučovania náboţenskej výchovy alebo etickej výchovy. 

Ţiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno – vzdelávacieho programu 

školy a moţností, ktoré pre ţiaka ponúka. Kaţdý ţiak má právo poznať školský poriadok 

školy zahŕňajúci práva a povinnosti ţiakov a Dohovor o právach dieťaťa.  
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   Právo na objektívne hodnotenie. 

Vyučujúci musí ţiakom základných škôl oznamovať výsledok kaţdej klasifikácie a 

hodnotenia, po ústnom vyskúšaní   oznámiť   výsledok   ihneď. 

Výsledok klasifikácie písomných prác musí oznámiť ţiakovi a predloţiť k nahliadnutiu do 

15 dní, nepreťaţovať ţiakov a tak ohrozovať ich zdravý telesný a duševný vývoj. 

Termín písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút a termín kontrolnej písomnej 

práce prekonzultuje učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania, v jednom 

dni môţu ţiaci robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru. 
 

    Právo na ochranu zdravia 

Úlohou učiteľov je vytvárať zdravé prostredie, resp. vytvárať zdravú klímu triedy a školy 

a postupovať pri výchove tak, aby si ţiaci postupne sami vedeli chrániť svoje právo na 

zdravý spôsob ţivota. 

Škola zabezpečuje pre ţiakov stravovanie v školskej jedálni ( podľa kapacity ŠJ ). 

Pri vzniku školského úrazu sa ţiak okamţite obráti na vyučujúceho, alebo dozor 

konajúceho učiteľa. 

 

      Právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, vyuţívaním a zanedbávaním 

Voči ţiakovi nemôţu byť uplatnené disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k 

poniţovaniu jeho ľudskej dôstojnosti ( bitie, nadávky ...), ţiak nesmie vykonávať prácu 

na úkor jeho zdravia a vzdelania. 
 

       Právo na ochranu súkromia, cti a povesti 

Vyjadrovanie učiteľa týkajúce sa hodnotenia vedomostí, zručností a postojov ţiakov a ich 

zverejňovaniu nemôţu ţiaka uráţať a poniţovať, negatívne ovplyvňovať jeho postavenie 

v skupine spoluţiakov. 

Zhromaţďované údaje treba chrániť pred prístupom nepovolaných osôb a zachovať o 

nich mlčanlivosť. 

       Rovnako nemoţno zasahovať do rodinných vzťahov ţiaka, porušovať listové tajomstvo,  

vystavovať ţiaka poniţujúcim prehliadkam a pod. 

        Právo na ochranu a pomoc 

Dieťa má byť za kaţdých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytne ochrana a pomoc. 

Preto má ţiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na 

ochranu pred šikanovaním. 

Za prejavy šikanovania sa povaţuje vyţadovanie sluţieb, peňazí, jedla, vyhráţaním sa 

zabitím, bitie, verbálne a fyzické poniţovanie. 

Pri prejavoch šikanovania sa ţiak okamţite obráti na vyučujúceho, alebo dozor 

konajúceho učiteľa. 
 

       Právo na pokojné zhromaţďovanie sa a zdruţovanie 

Ţiak sa môţe zúčastniť na pokojnom zhromaţdení. Ţiaci majú právo zdruţovať sa na 

základe dobrovoľnosti v detských a mládeţníckych organizáciách, záujmových a 

športových krúţkoch, aktivít organizovaných školou. 
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       Právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti, slobodnú 

účasť  na kultúrnom ţivote a umeleckej činnosti 

Pri tvorbe rozvrhu treba rešpektovať zásady psycho hygieny – vyučovacie hodiny 

nemôţu vyučujúci predlţovať alebo svojvoľne skracovať prestávky. 

 

        Právo na ochranu pred drogovými závislosťami 

Zákaz prinášať do školy alebo na akcie organizovanými školou alkoholické , energetické 

nápoje ,drogy a pouţívať ich. V priestoroch školy je prísny zákaz propagovať činnosti 

vedúce k podpore drogových závislostí. 

      Právo na spravodlivý proces 

Ţiak má byť vypočutý, keď mu hrozia sankcie z porušenia školského poriadku, aby sa 

mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa. 
 

       Právo na multikultúrne prostredie 

Moţno napĺňať umoţnením spoznávania kultúr národnostných menšín a etnických skupín 

ţijúcich v SR. 

Aj pedagogickí a ostatní zamestnanci škôl a školských zariadení majú právo na 

nedotknuteľnosť osoby, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, cti a povesti, právo na 

ochranu zdravia, informácie, právo na názor, slobodu prejavu, myslenia, svedomia, ktoré 

nemôţu ţiaci svojvoľne porušovať. 
 

2. Kaţdý ţiak má povinnosť 

 

Ţiak je povinný dodrţiavať všetky pravidlá školského poriadku. 
 

Ţiak je zodpovedný za svoje študijné výsledky počas štúdia, preto je povinný sa 

vzdelávať, osvojovať si vedomosti a zručnosti a získať návyky poskytované školou na 

prípravu pre budúce povolanie. 
 

Ţiak je povinný pracovať v súlade s pokynmi vyučujúcich, zúčastňovať sa všetkých 

povinných, povinne voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil. 

Ţiak je povinný pripravovať sa na vyučovanie. Ak sa z váţnych dôvodov nemohol na 

vyučovanie pripraviť, ospravedlní sa vhodnou formou vţdy na začiatku hodiny. 
 

Po skončení vyučovania sa v budove školy môţe ţiak zdrţiavať iba s pedagogickým 

dozorom. 
 

       Ţiak sa má správať v škole i mimo školy na verejnosti podľa zásad spoločenského 

správania,  vlastenectva, demokracie a humanity. Prípady etnickej, rasovej, náboţenskej 

alebo inej neznášanlivosti, ako aj šikanovanie a prejavy terorizovania, poniţovania 

spoluţiakov, krádeţe, ničenie vecí sú hrubým porušovaním školského poriadku. 
 

       Ţiak je povinný chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dodrţiavať zásady bezpečnosti 

pri práci,  šetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky, dbať o čistotu, hygienu, 

poriadok v učebniach, v laboratóriách, v dielňach, v telocvični, v šatni a v ostatných 

priestoroch školy a v jej areáli.  

 

       Byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie, 

zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s hygienickými i 
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mravnými poţiadavkami, v škole sa prezúvať do čistej obuvi vo vestibule, v šatniach 

školy. 

 

       Dodrţiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie 

pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy, 

       Prichádzať do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy. 

 

       Počas vyučovania (vrátane prestávok) je zakázané ţiakom opustiť bez dovolenia 

       budovu školy. Ak ţiak odíde svojvoľne z vyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí 

       budovu školy, triedny učiteľ je povinný riešiť to ako váţne porušenie školského 

       poriadku. 

 

Povolenie opustiť školu z jednej vyučovacej hodiny dáva učiteľ daného predmetu 

a oznámi   to   triednemu   učiteľovi.   Povolenie   opustiť   školu   počas   viacerých 

vyučovacích hodín dáva iba triedny učiteľ. 

 

Triedny učiteľ povoľuje ţiakovi ostať doma z váţnych rodinných alebo iných dôvodov 

na 5 dni iba po predbeţnej ústnej alebo písomnej ţiadosti rodičov ţiaka. 
 

Rodičia ţiaka sú povinní telefonicky oznámiť škole do 24 hodín príčinu neprítomnosti 

ţiaka v škole. 

 

Vymeškané vyučovacie hodiny musí ţiak ospravedlniť písomným ospravedlnením, ktoré 

je podpísané rodičmi, zákonnými zástupcami ţiaka alebo lekárom a to hneď na prvej 

vyučovacej hodine po nástupe.  

 

       3. Ţiakovi nie je dovolené : 

 

     Fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných    

školou .   

 

     Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, energetické 

nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, pouţívať ich v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou. 

     Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce ţivot a zdravie a 

veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných ţiakov pri vyučovaní. 

     Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy /hasiace 

prístroje, elektrické vedenie, zásuvky, zástrčky  ..../. 

Znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných 

priestorov   školy. 

     Pouţívať vulgárne výrazy, počas vyučovacieho procesu pouţívať mobilný telefón /ak ţiak 

na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a 

uloţený v taške ţiaka, poprípade odovzdaný a uloţený na zamknutom mieste a po skončení 

vyučovania vrátený ţiakovi.  

    V prípade pouţívania mobilného telefónu počas vyučovania, mobilný telefón bude 

odobratý a vrátený len zákonnému zástupcovi ţiaka!!! 

    Konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu. 
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  Nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade straty či 

odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť ţiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol. 

  Vystupovať a sedieť na parapetných doskách, sedieť na radiátoroch ,otvárať vrchné okná cez 

prestávky a vykláňať sa z nich, vyhadzovať von z okna  papiere a iné odpadky ,či školské 

pomôcky, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách, kopať do dverí, skríň, tabúľ, vešať 

sa na umývadlo, ničiť odpadkové koše, písať po školskom nábytku , stenách. 

  Šikanovať spoluţiakov a vyučujúcich nevhodným správaním a nadávkami. 

d) Výchovné opatrenia 

 

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

ţiakov. 

 

 

1. Pochvaly a iné ocenenia 

 

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za zásluţný alebo statočný čin, 

za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. 

Škola udeľuje : 

 pochvalu od vyučujúceho do poznámok k práci ţiakov v klasifikačnom zázname 

                pochvalu od triedneho učiteľa 

 pochvalu od riaditeľa školy 

 diplom 

 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

Ukladajú sa ţiakom za opakované a závaţné porušenia školského poriadku. Spravidla 

predchádzajú zníţeniu známky zo správania. Kaţdému opatreniu predchádza 

objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závaţnosti previnenia sa ukladá 

niektoré z týchto opatrení: 

 zápis do poznámok k práci ţiakov do klasifikačného záznamu 

 upozornenie a predvolanie rodičov do školy na pohovor / záznam z pohovoru  so 

ţiakom a  s rodičom / 

 napomenutie triednym učiteľom a pokarhanie triednym učiteľom 

 pokarhanie riaditeľkou školy 

               zníţená známka zo správania podľa príslušného zákona prípadne metodického     

pokynu             

1. V klasifikačnom období hodnotí škola porušovanie vnútorného poriadku 

ţiakom 

                              rozhodnutím o pokarhaní triednym učiteľom 

 riaditeľskom pokarhaní  

 zníţenou známkou zo správania  

2. Za neospravedlnené hodiny môţu byť navrhnuté ţiakovi výchovné opatrenia: 

zníţená známka zo správania / nad 50 neospravedlnených hodín 2 , nad 80 

neospravedlnených hodín 3 , nad 100 neospravedlnených hodín 4 . Škola 

má povinnosť oznámiť rodičov ţiaka na priestupkové oddelenie obvodného 

úradu (+ obec, v ktorej má trvalý pobyt ţiak) pre zanedbávanie povinnej 

školskej dochádzky. 

3. Pri preukázateľnom porušení školského poriadku môţu nasledovať výchovné 

opatrenia 
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napomenutie triednym učiteľom 

pokarhanie triednym učiteľom 

pokarhanie riaditeľkou školy 

zníţená známka zo správania o 1 stupeň 

zníţená známka zo správania o 2 stupne 

zníţená známka zo správania o 3 stupne 

 

2. Zásady správania ţiakov 

 

a) Oslovenie a pozdravy 

 

- ţiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pani riaditeľka, pani učiteľka, pán učiteľ, pán 

školník a podobne, 

- ţiaci zdravia pozdravom: „dobrý deň“, „dobré ráno“. Ţiaci zdravia v ten istý deň len pri 

prvom stretnutí, 

-ţiaci zdravia všetkých zamestnancov školy, 

-ţiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, ţe vstanú. Ak príde do triedy iný 

vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa ţiaci takisto postavia. 

Sadajú si na pokyn vyučujúceho, 

 

 

-na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s počítačom, praktických 

cvičeniach, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho ţiaci nezdravia, 

-ţiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy. 

 

b) Príchod do školy 
 

Ţiaci na vyučovanie prichádzajú o 7.20 h tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom 

mieste, s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú 

činnosť prichádzajú 10 minút pred začiatkom vyučovania ( činnosti), vyčkajú príchod 

vyučujúceho, ktorý ţiakov vpustí do budovy a odvedie do príslušnej učebne. Popoludňajšie 

vyučovanie je rovnocenné s dopoludňajším vyučovaním. Bez ospravedlnenia sa vopred, sa 

neúčasť povaţuje za neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. 

Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie je porušovanie školského poriadku, 

15 minút po začatí vyučovania sa škola zamkne ,za kaţdý  neskorý príchod bude ţiakovi 

udelená 1 neospravedlnená hodina. Po prvej hodine sú ţiaci vpustení do priestorov školy na 

vyučovanie, len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. 

Do budovy školy a modulu vchádzajú ţiaci hlavným a zadným vchodom, pokiaľ nie je 

osobitným predpisom upravený tento bod. 

Ţiaci, ktorí prídu na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr ako je stanovená doba, 

disciplinovane čakajú pred školou (škola nezodpovedá v tomto čase za bezpečnosť ţiakov) 

alebo na mieste, ktoré im určil učiteľ. Vstup do budovy školy je bez vedomia vyučujúceho 

zakázaný. 

Neskorý príchod na vyučovanie musí ţiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u svojho 

triedneho učiteľa. 

Ţiak sa v škole prezúva do vhodnej a čistej obuvi so svetlou podráţkou, ktorú má označenú, 

po skončení vyučovania ju berie domov.  
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Na bicykli, skejtborde, kolieskových korčuliach  do areálu  školy je vstup zakázaný.  

c) Správanie sa ţiakov na vyučovaní 

Ţiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných 

zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a 

dodrţiavať školský poriadok . 

Ţiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený,  učebné 

pomôcky, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie si vyberie zo skrine alebo ide pre ne 

k vyučujúcemu.  Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku. 

Miesto určené triednym učiteľom môţe ţiak meniť len so súhlasom vyučujúceho. 

Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí ţiak na mieste určenom triednym učiteľom a po 

vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví 

povstaním. 

Na vyučovacej hodine ţiak sa správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, 

neodpisuje, nevyrušuje. 

Ak chce ţiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 

Ak sa ţiak na vyučovanie nepripravil, má moţnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku 

hodiny s uvedením dôvodu. 

Počas hodiny smie ţiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto... len so súhlasom 

vyučujúceho. 

Svoje miesto ţiak udrţiava v čistote a poriadku. 

Manipulovať s oblokmi, ţalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môţu 

ţiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca 

nezodpovedného ţiaka a ak sa nezistí vinník, škodu uhradí kolektív triedy. 

V školskej jedálni sa ţiaci zdrţiavajú len počas podávania stravy. V jedálni a pri stole sa 

správajú disciplinovane. Riadia sa pokynmi učiteľov a asistentov, ktorí majú dozor, dodrţujú 

pokyny vedúcej ŠJ. 

 

Na vychádzkach, exkurziách, výletoch a pod. sa ţiaci riadia podľa pokynov učiteľov.Správajú 

sa disciplinovane, dodrţiavajú pravidlá cestnej premávky a v dopravných prostriedkoch 

nerušia ostatných cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a pod. 

Všetky písomnosti a potvrdenia si ţiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa. 

d)  Správanie sa ţiakov počas prestávky 

 

 Počas prestávky sa ţiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spoluţiakov bez 

dovolenia nesmie opustiť triedu ani budovu školy. Ţiaci sa správajú voči sebe slušne a 

tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne 

fyzickým násilím. Nezneuţívajú fyzicky slabších spoluţiakov na vykonávanie rôznych 

poniţujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ a bez 
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výnimky kaţdého ţiaka potrestá zníţenou známkou zo správania. Tieto priestupky ţiakov je 

triedny učiteľ povinný riešiť s rodičmi 

A hlásiť vedeniu školy. 

 

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

Počas malých prestávok ţiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu 

pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, pouţitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Cez malé 

prestávky ţiaci desiatujú v triedach. Dvere počas malých prestávok sú na triedach otvorené. 

Vrchné okná sú zatvorené. 

 

Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas nej sú ţiaci v triedach a rešpektujú pokyny 

dozor konajúcich pedagógov.  

Ak majú ţiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane 

čakajú vyučujúceho pred koncom prestávky a spolu v jeho doprovode sa presunú do odbornej 

učebne . Pre pomôcky chodia určení ţiaci cez prestávku. 

Počas prestávok sú ţiaci povinní riadiť sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa. Týţdenníci sú 

zodpovední za poriadok v triede (vyvetranie, čistá tabuľa, príprava pomôcok a poriadok v 

triede). 

Ţiaci 1. - 4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. Ţiaci 

5. -9. ročníka tesne pred začiatkom hodiny TV nastúpia  v triede a tam čakajú na svojho 

učiteľa. Z telocvične odchádzajú spoločne pod vedením pedagóga. 

Ţiaci na technickú a informatickú výchovu chodia z triedy pod vedením vyučujúceho.  

e)  Odchod ţiakov zo školy 

Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si kaţdý ţiak uloţí svoje veci do skrine a aktovky, 

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

Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny. Týţdenníci umyjú tabuľu. 

Na pokyn vyučujúceho ţiaci opustia triedu zoradení a pod jeho vedením všetci odídu do 

šatne. V šatni sa prezujú, oblečú si svoje zvršky a pod dozorom vyučujúceho opustia budovu 

školy, ktorú otvorí školník školy a dozerá na poriadok. Celý odchod je disciplinovaný a 

usporiadaný. 

Po skončení vyučovania idú ţiaci domov. Zdrţiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v 

budove školy nie je dovolené. 

V školskom areáli  ţiaci udrţujú  poriadok, neničia zariadenia a zeleň. 

f)  Dochádzka ţiakov do školy 

Ţiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 

činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov pre 

prihlásených ţiakov je povinná počas celého školského roku. 

Ak ţiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyţiada si dovolenie. Ţiadosť 

o uvoľnenie musí byť: 

-písomná a podpísaná rodičmi (zákonným zástupcom)  
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-ústna, kedy ţiaka osobne ospravedlní a odvedie priamo rodič (zák. zástupca ) - pri odchode 

ţiaka zo školského vyučovania počas dňa, 

-na jednu a viac hodín alebo jeden deň ţiaka uvolní  triedny učiteľ, 

-na dva a viac dní, len na základe písomnej ţiadosti rodičov (zák. zást. ) dáva súhlas 

riaditeľka školy. 

Uvoľnenie ţiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť ţiaka na vyučovaní. 

Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný 

bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie v nasledujúci deň . 

Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti ţiaka: 

-choroba ţiaka, 

-mimoriadne udalosti v rodine, 

-účasť ţiaka zaradeného do systému vrcholového športu a kultúrnych podujatí na 

organizovanej príprave, 

-lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy / nariadená karanténa / 

Ak ochorie ţiak alebo niektorá z osôb, s ktorými ţiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s 

nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca 

neodkladne riaditeľke školy. 

 

Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi resp. riaditeľke školy 

kaţdé váţnejšie ochorenie ţiaka , ktoré si vyţaduje individuálny prístup zo strany pedagógov. 

Neprítomnosť ţiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce vyučovacie dní, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch 

škola môţe vyţadovať lekárske potvrdenie o chorobe ţiaka alebo iný doklad  potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť ţiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 

päť po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, predloţí zákonný zástupca ţiaka potvrdenie od lekára. 

Ak ţiak v školskom roku bezdôvodne vymešká vyučovanie, povaţujeme to za záškoláctvo, 

ihneď predvoláme rodičov do školy a postupujeme ako pri zanedbávaní  povinnej školskej 

dochádzky. 

Kaţdú neospravedlnenú hodinu písomne alebo telefonicky oznamuje rodičom triedny  učiteľ. 

Ţiak nesmie svojvoľne odísť zo školy: V prípade uvoľnenia ţiaka z výchovno - vzdelávacej 

činnosti ,ţiaka si musí osobne prevziať rodič, zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená k 

tomuto úkonu ( je nutný telefonický kontakt na rodičov ). 

Ţiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na 

vyučovaní predmetu  a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. 
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3. Starostlivosť o školské zariadenia a učebnice 

Ţiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udrţiavať v poriadku a čistote svoje miesto, 

triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do 

školy učebnice/ ak mu boli zverené a nosí ich domov / a školské potreby podľa rozvrhu hodín. 

Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej 

miere povinný nahradiť rodič ţiaka ( zákonný zástupca ). 

Ak ţiak prestupuje na inú školu, učebnice si ponecháva a odovzdá v škole, kde ukončí 

školský rok. 

4. Náplň práce týţdenníkov 

 

Týţdenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená sú 

zapísané v triednej knihe. Ich povinnosti: 

Týţdenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede i v priestoroch pred triedou po dobu 

vyučovania. Pred vyučovaním sú povinní pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie podľa 

pokynov vyučujúcich. 

Na kaţdej hodine hlásiť neprítomných spoluţiakov. 

Počas prestávky vetrať, čistiť tabuľu , udrţiavať poriadok v triede. 

Po skončení vyučovania zotrieť tabuľu. Kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uloţiť do skrine, 

uzavrieť okná, prekontrolovať uzávery vody, uzamknúť triedu. 

Týţdenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou - počas prestávky vypínajú osvetlenie tried. 

Pri zistení, ţe v triede je niečo pokazené túto skutočnosť oznámia ihneď triednemu učiteľovi. 

Týţdenníci informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 5 minút 

po začatí vyučovacej hodiny 

 

5. Starostlivosť o ochranu zdravia ţiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 

Ţiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a 

upravený vhodne a čisto. 

Ţiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou 

chrániť svoje zdravie a zdravie spoluţiakov. 

Všetci ţiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení 

na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti 

a zdravia ţiaka pri niektorých činnostiach, sú ţiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie 

úrazom. Kaţdý ţiak je povinný dodrţiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a 

rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

Všetci ţiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 
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Ţiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spoluţiakov. Ţiaci nesmú v škole ani v areáli školy 

fajčiť, piť alkoholické a energetické  nápoje, pouţívať toxické látky a drogy. 

Ţiak dôsledne dodrţiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po pouţití WC i pred 

kaţdým jedlom. 

V čase pandémie Covid- 19 zvlášť musí dodrţiavať proti pandemické opatrenia ,v priestoroch 

školy musí mať prekryté dýchacie cesty rúškom ,alebo respirátorom počas celého vyučovania, 

resp. zdrţiavania sa v priestoroch školy. 

Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre ţiakov svojej triedy 

vhodné veľkosti nábytku a kaţdý vyučujúci by mal dbať na to, aby ţiak dodrţiaval správnu 

vzdialenosť pri písaní a čítaní. 

Kaţdý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové chyby i vzrast ţiaka. Odporúčanie: 

vydať platný zasadací poriadok. 

V prevádzkových priestoroch sa ţiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti a 

neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spoluţiakov. 

Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný 

poučiť a upozorniť ţiakov na moţné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

Prvú pomoc je povinný poskytnúť kaţdý zamestnanec školy, alebo privolať rýchlu 

záchrannú sluţbu. 

Ak ţiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca / 

vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho  a následne aj vedenie školy. 

Pedagóg, ktorý poskytol prvú pomoc ţiakovi je povinný o úraze alebo onemocnení 

informovať rodičov ţiaka. ( nutné telefonické kontakty na rodičov, zákonných zástupcov . ) 

Kaţdý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a kaţdé ošetrenie úrazu je 

povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov. Ak úraz ţiaka alebo iné zhoršenie zdravotného 

stavu si vyţaduje neodkladnú lekársku pomoc, škola zabezpečí pre ţiaka pedagóga, rodiča, 

ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o 

poskytnutej prvej pomoci. 

Kaţdá školská akcia výlet , exkurzia musí byť v doprovode pedagóga. 

Pri počte  15 ţiakov     - 1 pedagóg 

Pri počte  15 – 30 ţiakov   -2 pedagógovia 

Pri počte  30 a viac ţiakov  - 3 pedagógovia a 1 asistent učiteľa. 

 

6. Správanie sa ţiaka na verejnosti 

Ţiak sa vo verejných zariadeniach (krčmy, bary, reštaurácie, herne, stávkové kancelárie) 

nesmie zdrţiavať v spojitosti s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto 

zariadeniach nainštalované. 



16 
 

Ţiak sa môţe zúčastniť filmového, divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho a 

zábavného programu ak nie je program nevhodný pre školskú mládeţ. Večerného 

predstavenia sa môţe ţiak zúčastniť iba v sprievode rodiča alebo ním poverenej osoby. 

Ţiak je povinný i mimo školy chrániť si svoje zdravie; sú mu zakázané všetky činnosti, ktoré 

sú zdraviu škodlivé (napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, pouţívanie zdraviu 

škodlivých látok, dlhodobá návšteva počítačových herní a pod.), 

Vo večerných hodinách sa ţiak zdrţiava doma.  

Ţiak je zdvorilý voči dospelým občanom, najmä chorým ľuďom a ţenám, k starším ľuďom, 

uvoľňuje miesto v dopravných prostriedkoch. Je pozorný i k telesne postihnutým spoluţiakom 

i občanom. Podľa potreby im ochotne pomáha.  

 

Ţiak sa nesmie zapájať do stretnutí so skupinami mládeţe, ktoré vykonávajú trestnú alebo 

inak spoločensky škodlivú činnosť. V kontakte s cudzími ľuďmi je opatrný.  

 

Ţiak nesmie znevaţovať školu, učiteľov a ostatných zamestnancov školy ako aj ţiakov na 

verejnej sociálnej sieti na internete – Facebook, Azet ,Instagram  a pod., písať o nich 

uráţlivé poznámky, dávať nevhodné príspevky ,zakladať dehonestujúce skupiny a iným 

spôsobom poškodzovať dobré meno školy, ţiakov a jej zamestnancov. 

Na školských výletoch, exkurziách, lyţiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa ţiaci 

riadia pokynmi pedagógov. 

7. Školské stravovanie 

 

 Ţiaci prvého ročníka a časť ţiakov druhého ročníka sa stravuje v ŠJ. Ostatní ţiaci po splnení 

podmienok dostávajú desiatové balíčky ( suchú stravu ). 

Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa ţiakom. 

V školskej jedálni sa ţiaci zdrţujú iba počas konzumácie stravy . 

V ŠJ sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov ŠJ. 

 

Prevzatú  stravu stravník všetku konzumuje v jedálni , vrátene ovocia. 

Po konzumácii stravy je stravník povinný ním pouţitý kuchynský riad a príbor vrátiť do 

odkladacieho okienka pre pouţitý riad. 

V prípade, ţe ţiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému 

dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý býva 

príčinou školského alebo pracovného úrazu. 

Ak ţiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok si odstráni sám alebo poţiada 

pracovníčku pri odbere pouţitého riadu o uvedenie stola do dobrého hygienického stavu. 
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V čase pandémie Covid-19 aj v školskej jedálni sa dodrţiavajú proti pandemické opatrenia 

(umývanie rúk, dezinfekcia rúk a v čase kedy sa nekonzumuje jedlo musia byť prekryté horné 

dýchacie cesty. 

8. Základné práva a povinnosti učiteľov 

 

a)Práva a povinnosti učiteľov 

 

Okrem práv a povinností uvedených v pracovnom poriadku zamestnancov školy pedagogickí 

zamestnanci: 

a) Sledujú oznamy vedenia školy na tabuli v zborovni, stránke EDU PAGE ako  aj zmenu 

rozvrhu hodín, zastupujúci a rotačný dozor, suplovanie, ktoré je záväzné.  Všetky úlohy plní 

v stanovenom termíne. 

b) Ak vo výnimočných prípadoch učiteľ musí opustiť pracovisko v pracovnom čase, je 

povinný to oznámiť riaditeľovi školy, prípadne jeho zástupcovi. Musí si poţiadať 

o priepustku. Nástup do práce ako aj odchod zo školy zapisuje pedagóg do knihy 

dochádzky denne! 

c)Včas sa zúčastňovať všetkých porád, metodických a spoločenských podujatí 

organizovaných školou.  

d)Triedni učitelia oznámia ţiakom zmenu rozvrhu zverejneného na stránke Edu page na 

nasledujúci deň . 

e) Kaţdý vyučujúci je povinný zapísať chýbajúcich ţiakov do triednej knihy na začiatku 

vyučovacej hodiny.  

f) Kaţdý vyučujúci priebeţne aj po skončení vyučovania zodpovedá za poriadok a čistotu 

v triede, skontroluje triedu, v ktorej vyučoval poslednú hodinu (čistotu, stoličky). 

g) Svoju neprítomnosť na pracovisku ohlási vedeniu školy bezodkladne, lekárske 

potvrdenie o PN, OČR atď. predloţí alebo doručí do 3 dní; ukončenie neprítomnosti 

oznámi vedeniu školy aspoň 1 deň vopred.  

h) Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom zamestnania.  

i) Je povinný dodrţiavať zákaz fajčenia, poţívania alkoholu a iných omamných látok v areáli 

školy, na výletoch, exkurziách a iných aktivitách so ţiakmi.  

j) Je povinný dodrţiavať podmienky pracovnej zmluvy, náplň práce, Štatút ZŠ, Školský 

poriadok školy, Pracovný poriadok .  

k) Verejne vyjadriť svoj názor, podávať návrhy na zlepšenie práce v škole, na ochranu svojej 

osobnosti, na úctu, je oprávnený na vyučovacej hodine a počas prestávok zadrţať zapnutý 

mobilný telefón, MP3, inú elektroniku a iné predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím 

procesom a odovzdať ich triednemu učiteľovi. Ten ich vydá zákonným zástupcom ţiaka. 

 

b) Povinnosti pedagogického dozoru 

 

Pedagogický dozor nad ţiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Umoţňuje 

pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia priamy styk so ţiakmi a tým 

aj aktívne, výchovné pôsobenie na ţiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť ţiakov, sú oprávnení 

dávať im primerané príkazy a poučenia. 

Na dozor nastupuje včas a vykonáva ho aktívne.  

Pedagogický dozor nad ţiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti 

pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týţdenného pracovného času, nie 

pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z 
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výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou, napr. pri 

súťaţiach, olympiádach, kultúrnych, telovýchovných a športových vystúpeniach a pod.  

 

Týţdenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého 

pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť, a z času, počas 

ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou a prácou ustanovenou v 

pracovnom poriadku. 

 

Medzi činnosti súvisiace s pedagogickou prácou patrí (okrem osobnej prípravy na 

vyučovanie, prípravy učebných pomôcok a materiálu na vyučovanie, vedenie dokumentácie 

školy, opravy písomných a grafických prác ţiakov, starostlivosť o kabinety, kniţnice,  školské 

dielne a pozemky, účasť na poradách zvolaných riaditeľom školy, účasť na zdruţeniach 

rodičov resp. rodičovskej rady a pod.) aj vykonávanie pedagogického dozoru nad ţiakmi 

priamo v škole, vrátane areálu školy resp. mimo školy. 

 

Pedagogický dozor učiteľ, asistent učiteľa (pedagogický zamestnanec) vykonáva teda zásadne 

v rámci prác súvisiacich s vyučovaním a výchovnou činnosťou, či uţ v škole alebo mimo 

školy v súlade s osobitnými predpismi a podľa pokynov riaditeľa školy (školského zariadenia) 

- na základných školách podľa smerníc Ministerstva školstva. 

 

V škole vykonáva učiteľ, asistent učiteľa dozor nad ţiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, 

po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri 

prechode ţiakov z jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného 

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

 

Pri zabezpečovaní dozoru nad ţiakmi v školách sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, 

schválených riaditeľom školy, ktorý je vyvesený na viditeľnom a dostupnom mieste. Dozor 

nad ţiakmi v škole sa začína 10 minút pred začiatkom predpoludňajšieho alebo 

popoludňajšieho vyučovania a končí sa odchodom ţiakov zo školy po skončení vyučovania.  

 

Mimo školy vykonáva učiteľ, asistent učiteľa (pedagogický zamestnanec) dozor nad ţiakmi 

pri praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyţiarskom výcviku, počas účasti ţiakov na 

súťaţiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri 

vychádzke, výlete a exkurzii.  

 

Riaditeľ školy určí z pedagogických zamestnancov sprievodcov tak, aby na jedného 

sprievodcu pripadlo najviac 15 ţiakov. Ak sa ţiaci pohybujú v skupinách alebo útvaroch po 

verejných komunikáciách, pedagogickí zamestnanci poverení dozorom sú povinní dbať na 

predpisy o cestnej premávke. 

 

9. Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej komunity 

 

b) Práva a povinnosti rodiča , zákonného zástupcu 

 

 Rodič , zákonný zástupca ţiaka má právo: 

Ţiadať,  aby  sa  v rámci  výchovy  a vzdelávania  v škole poskytovali ţiakom  informácie a 

vedomosti  vecne, mnohostranne  v súlade so súčasným poznaním sveta  a v súlade s 

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. 

Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, byť 

informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom ţiackej 

kniţky . 
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Byť informovaný o školských a mimoškolských akciách, na ktorých sa ţiak zúčastní 

prostredníctvom informovaného súhlasu. 

Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy. 

V prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie, môţu do troch dní odo dňa, kedy sa 

dozvedeli výslednú známku, poţiadať riaditeľa školy, aby bol ţiak preskúšaný pred 

stanovenou komisiou. 

Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa  po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy. 

Predkladať návrhy na skvalitnenie výchovy a vzdelávania. 

Poţiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu ,rodiča ţiaka je: 

Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, 

v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), pokiaľ zákonný zástupca nevyberie pre svoje dieťa 

inú základnú školu. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať ţiaka, ktorý má 

trvalé bydlisko v školskom obvode spádovej školy. Ţiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní 

povinnú školskú dochádzku v škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy (krajský školský 

úrad). 

Dbať o to, aby ţiak dochádzal do školy pravidelne a včas informovať triedneho učiteľa resp. 

riaditeľa školy o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho syna, dcéry, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na výchovu 

a vzdelávanie. 

Dôvody neprítomnosti ţiaka na výchove a vzdelávaní doloţiť dokladmi v súlade so školským 

poriadkom, vytvoriť pre svojho syna, dcéru podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie 

v škole a na plnenie školských povinností. 

Dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho syna, dcéry určené školským 

poriadkom. 

Dbať na kultúrne a sociálne zázemie svojho syna, dcéry a rešpektovať špeciálne 

výchovnovzdelávacie potreby, 

Okrem školy zabezpečiť ţiakovi školské pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh 

vzdelávacieho procesu, prezuvky, ktoré je dieťa povinné nosiť do školy. 

Starať sa o zdravotný stav dieťaťa, najmä vo vzťahu k detským ochoreniam šíriacim sa 

v ţiackych kolektívoch, ako sú beţné detské respiračné ochorenia a infekčné ochorenia, 

ţltačka, pedikulóza, svrab, rodič je povinný dieťa pod dohľadom lekára liečiť a dodrţiavať 

jeho pokyny. 

Oznámiť bez zbytočného odkladu škole dôvod neprítomnosti ţiaka v škole osobne, 

telefonicky, emailom  

Nahradiť škodu, ktorú ţiak úmyselne zavinil. 

Informovať sa o prospechu a správaní svojho dieťaťa. 

Zúčastňovať sa rodičovských zdruţení. 

Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní. 

Poznať školský poriadok a viesť k jeho dodrţiavaniu svojho syna, dcéru. 

 Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania ! 

Výkon  práv  a  povinností  vyplývajúcich  zo  školského  poriadku  musí  byť  v súlade s 

dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiak 

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

zamestnanca, či zamestnanca školy sťažnosť. 

 

10. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí 

Na poţiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti ţiaka alebo zo 

zdravotných dôvodov doloţených príslušným potvrdením, môţe riaditeľka školy povoliť 

ţiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. Pokiaľ ţiak 

spolu   s rodinou dlhší čas ţije v zahraničí, môţe riaditeľka  školy vyhovieť ţiadosti 

zákonného zástupcu ţiaka a povoliť štúdium ţiaka na škole obdobného typu v zahraničí. 

Riaditeľka školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť ţiak na konci školského roka 

vykonať rozdielové skúšky. Určí tieţ ich záväzné termíny.  

11. Postup školy pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ţiaka 

Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky: 

a) ak ţiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ 

školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý 

pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, 

 b) ak ţiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom 

školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie o 

priestupku podľa § 6 ods. 4 a § 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 

(ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“), 

c) ak ţiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany 

obce podať podľa § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 

trestné oznámenie na zákonných zástupcov ţiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu 

Ohrozovania mravnej výchovy mládeţe. 

 

12. Stratégia zvládania šikanovania a násilia v škole 

 

Šikanovanie je zámerné opakované ubliţovanie druhému (či uţ fyzické alebo psychické) 

jednotlivcom alebo skupinou ţiakov, napr. bitie, strkanie, krádeţ peňazí a vecí, schovávanie a 

ničenie vecí, ohováranie, nadávky, vylúčenie zo spoločnosti ostatných. 

Jednorazové akcie sa väčšinou za šikanovanie nepovažujú. 

Obeť (šikanovaný ţiak) 

 býva slabý, ustráchaný jedinec, spravidla prehráva pri 1. testovaní útočníkom 

 máva nízke sebavedomie 

 spravidla býva menej zdatný ako agresor 

 má odmietavý vzťah k násiliu 
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 ťaţko sa presadzuje medzi vrstovníkmi (deti osamelé, bez kamarátov) 

 nadmerne ochraňovaný rodičmi 

 provokujúci správaním 

 v kolektíve málo obľúbený 

a) Postup triedneho učiteľa, koordinátora prevencie  a výchovného poradcu pri 

výskyte šikanovania v triede: 

 V triede s výskytom šikanovania zistiť pomocou dotazníka závaţnosť problému (anonymný 

dotazník vyplnia všetci ţiaci triedy) 

Pohovor triedneho učiteľa, výchovného poradcu, prípadne vedenia školy s obeťou 

šikanovania. Musia byť prítomní najmenej dvaja pedagógovia. 

Nájdenie vhodných svedkov, individuálne konfrontačné rozhovory so svedkami, nikdy nie 

konfrontácia obete a agresora súčasne. 

Rozhovor s agresorom /agresormi /. 

V prípade viacerých útokov riešenie situácie s políciou, so sociálnou kuratelou. 

Škola má vypracovanú smernicu k šikanovaniu platnú od 1.9.2021. 

b) Zásady na ochranu ţiakov pred šírením legálnych a nelegálnych látok 

Ţiakom nie je dovolené: 

Fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou. 

Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje,  energetické 

nápoje,  pyrotechniku, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, pouţívať ich v škole alebo pri  

činnostiach organizovaných školou. 

Porušenie týchto nariadení sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku. 

Učitelia a zamestnanci školy sú povinní upozorniť na podozrivé správanie ţiakov. 

V prípade podozrenia na poţitie drogy alebo omamnej látky okamţite riešia situáciu v 

spolupráci s vedením školy. 

V spolupráci s vedením školy kontaktujú rodiča, zákonného zástupcu ţiaka. 

V prípade potvrdenia podozrenia z uţívania legálnych alebo nelegálnych látok vyvodí riaditeľ 

školy náleţité výchovné opatrenia, ktoré prerokuje v pedagogickej rade, prípadne rade školy. 

O jej rozhodnutí bude informovaný zákonný zástupca ţiaka najneskôr do troch dní od 

zasadania pedagogickej rady. 

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

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

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

 

13. Záverečné ustanovenia 

 

Zmeny a doplnky školského poriadku školy môţu navrhovať vedeniu školy pedagogickí 

zamestnanci pripomienkami a návrhmi na poradách, rodičia prostredníctvom výboru 

Rodičovskej rady a Rady školy.  
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Zmeny a doplnky po prerokovaní na pedagogickej rade alebo porade schvaľuje riaditeľka 

školy.  

Práva a povinnosti ţiaka a jeho zákonného zástupcu uvádza §144 zákona č.245/2008 Z. z.   o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

Pravidlá správania ţiakov ZŠ upravuje vyhláška MŠ SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole.  

Povinnosťou triednych učiteľov je so schválenými zmenami a doplnkami Školského poriadku 

školy oboznámiť ţiakov na najbliţšej triednickej hodine a rodičov na triednych aktívoch, 

prípadne triednych  zástupcov na najbliţšom  stretnutí Rady rodičov.  

Ţiak je povinný dodrţiavať Školský poriadok v jeho plnom znení. 

Neoddeliteľnou súčasťou ŠPŠ sú jeho prílohy.  

Tento Školský poriadok školy nadobúda účinnosť dňom schválenia a podpísania riaditeľkou 

školy a predsedníčky OZ ZO pri ZŠ Jarovnice 192. 

 

14. Prílohy : 

1) záznam z rozhovoru so ţiakom 

2) záznam z rozhovoru so zákonnými zástupcami  
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Zápis z rozhovoru so ţiakom 

 

Meno a priezvisko ţiaka : ........................................................................................................ 

Trieda : ...............................   Triedny učiteľ : .................................................. 

Dátum : .............................. 

 

Predmet rozhovoru : 

 

 

Priebeh rozhovoru : 

( kde došlo ku konfliktu, prečo k nemu došlo a ako sa prejavil ,ako sa konflikt riešil ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závery  rozhovoru : 

 

 

 

Podpisy prítomných :  ..........................................          ..................................................... 

                                       ..........................................          ..................................................... 

                                       ..........................................          ..................................................... 
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Zápis z rozhovoru so zákonnými zástupcami 

 

Meno a priezvisko zákonných zástupcov : 

....................................................................................................................................................... 

 

Meno ţiaka : ....................................................                                 Trieda : 

...............................    

Triedny učiteľ : ...................................................... 

Dátum : .............................. 

 

Predmet rozhovoru : 

 

Priebeh rozhovoru : 

( kde došlo ku konfliktu, prečo k nemu došlo a ako sa prejavil ,ako sa konflikt riešil ...) 

 

 

 

 

 

 

 

Závery  rozhovoru : 

 

 

 

Podpisy prítomných :  ..........................................          ..................................................... 

                                       ..........................................          ..................................................... 

                                       ..........................................          .................................................... 


