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ŠKOLSKÝ PORIADOK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milý žiak, žiačka ! 

 

Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu.  Aby si bol 

oboznámený , ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD), v školskej 

jedálni (ŠJ) a ostatných  školských priestoroch,  pri školských podujatiach a na verejnosti, 

predkladáme Ti školský poriadok. 

Všetky body školského poriadku (ďalej ŠP) sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole 

i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil 

zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu 

i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne, pritom príjemne prežiť roky povinnej 

školskej dochádzky. 

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú 

života v škole. 

 

 

I. PRÁVA ŽIAKA 
 

      Žiak má právo na: 

1.   rovnoprávny prístup ku vzdelaniu 

2.   bezplatné vzdelanie v základných školách 

3.   vzdelanie v štátnom 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 v súlade so zásadami psychohygieny 

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

      a sexuálnemu násiliu 

11. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi  

      možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom 

12. na informácie týkajúceho sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov 

13. na individuálne vzdelávanie podľa platného zákona 

14. výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú           

jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu  

a vzdelávanie umožňujú, v prípade žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

15. používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické  

      a kompenzačné pomôcky, ak ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

      potrebami 

16. zrozumiteľný výklad učiva 

17. zodpovedanie položenej otázky k učivu  

18. určenie si spôsobu odpovede 

19. objektívne hodnotenie 

20. vyjadrenie svojho názoru na čokoľvek v primeranom čase, priestore a primeraným  

      spôsobom  

21. výber svojho miesta v triede, kým svojim správaním neruší priebeh vyučovacej hodiny 

22.  prestávku podľa vnútorného poriadku školy 

      



II.  POVINNOSTI ŽIAKA 

 
   A/  Príchod žiakov do školy 

 
      Žiak je povinný: 

1. chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, 

ktoré škola organizuje 

2. vchádzať do budovy školy od 7.30 hod., 5 minút pred začiatkom vyučovania už musí 

byť v triede pripravený na vyučovanie;  

O 7, 45 sa zavrie škola, žiaci prichádzajúci do školy budú vpustení po zapísaní mena  

a triedy meškajúceho žiaka pri službe („vrátnici“). Meno žiaka si v ten deň poznačí tr. 

učiteľ a upovedomí rodiča o meškaní dieťaťa do ŽK. Žiaci prichádzajúci do školy po 

7, 50 predložia službe  a neskôr aj TU ospravedlnenie od lekára. Meškanie iného 

charakteru sa oznámi rodičovi do ŽK. Neskorý príchod sa zaznačí v TK ako 

vymeškaná hodina, TU čaká na ospravedlnenie podľa ŠP, ak nie je vymeškanie 

ospravedlnené podľa ŠP, hodina je neospravedlnená. 

Škola ostáva zatvorená do konca 5. vyučovacej hodiny, meškanie je porušením ŠP 

a bude postihované  podľa ŠP. 

3. očistiť si obuv pred vchodom do budovy, odložiť si vrchnú odev do šatne a preobuť sa 

do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky nesmú zanechávať na podlahe čierne 

stopy 

4. zotrvať v školskej budove až do skončenia vyučovania. Zdržiavať sa v školských 

priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len so súhlasom riaditeľky školy alebo 

triedneho učiteľa 

5. správať sa k riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy zdvorilo, pri stretnutí 

ich pozdraviť, v styku so spolužiakmi dodržiavať pravidlá slušného správania a ctiť si 

ľudskú dôstojnosť 

  

B/ Pravidlá správania sa žiaka počas vyučovacích hodín 

 
1. Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov,   

      podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať    

      školský poriadok. 

2. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiak sa ticho postaví. Sadne si na 

pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdraví pri odchode dospelej osoby z triedy. Na 

hodinách SVP, TSV, VYV, TECH, FYZ, CHEM a pri písomných prácach nevstáva. 

3. Na vyučovacích hodinách sedí  na svojom mieste. Bez povolenia nesmie opustiť svoje 

miesto, ani učebňu. 

4. Žiak opúšťa triedu počas vyučovacej hodiny iba na WC / s povolením učiteľa/, nie na 

nákup potravín v bufete. 

5. Do odborných učební prichádza z triedy v sprievode vyučujúceho a vstupuje tam za 

jeho prítomnosti. 

6. Žiak je povinný sa ospravedlniť príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny, ak sa 

z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie alebo si nedopatrením zabudol 

učebné pomôcky. 

7. Počas vyučovania aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje 

pozornosť spolužiakov. 



8. Ak chce odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky. 

Počká, kým ho učiteľ vyvolá. 

9. Žiak je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, 

prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné dôvody 

a iné) môže dostať dve sady učebníc. 

10. Žiacku knižku musí mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Tá musí byť 

podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň. Žiak má 

povinnosť  predložiť žiacku knižku na vyzvanie učiteľa. Pri strate si ju zakúpi sám, 

a to do 2 dní. Stratu nahlási ihneď triednemu učiteľovi. 

11. Žiak nesmie do školy  a na školské podujatia nosiť: 

- predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť spolužiakov  

- väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety a oblečenie  

- žiadnu elektroniku (notebook, tablet, CD prehrávač, DVD, iPad, iPod, MP3/MP4, 

rôzne elektronické hry, fotoaparát a podobné zariadenia) a používať ju v tom 

prípade, ak mu to nebolo dovolené niektorým učiteľom za účelom použiť ju ako 

učebnú pomôcku 

- bodné, sečné a rezné zbrane, náboje a iné nebezpečné predmety ohrozujúce 

bezpečnosť a zdravie.  

Predmety nepotrebné na vyučovaní môže učiteľ žiakovi odobrať a vrátiť ich len 

rodičom. 

12. Počas vyučovacieho procesu (vyučovacie hodiny, prestávky) je prísne zakázané 

používať mobilný telefón. V prípade porušenia zákazu bude vypnutý telefón 

pedagogickým zamestnancom žiakovi odobratý a bude uložený na sekretariáte ZŠ. 

Osobne si ho bude môcť prevziať výhradne zákonný zástupca žiaka. Opakovaný 

priestupok sa bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku! 

Žiaci, ktorí majú k dispozícii osobné skrinky sú povinní si do nich pred začiatkom 

vyučovania uložiť svoj vypnutý mobilný telefón. 

Žiak môže použiť mobilný telefón len v prítomnosti učiteľa a s jeho dovolením. 

13. Pri akejkoľvek činnosti v interiéri alebo exteriéri sa žiak správa tak, aby nerušil 

ostatných vyučujúcich a žiakov v triedach. 

14. Ak sa u žiaka 9. ročníka po prijatí na strednú školu výrazne zhorší prospech alebo 

správanie, bude o týchto skutočnostiach informovaná príslušná stredná škola. 

Plnenie a dodržiavanie časti  B/ ŠP bude od žiakov  vyučujúcimi dôsledne vyžadované 

a  očakáva sa jeho prísne dodržiavanie. 

 

C/ Správanie žiaka cez prestávku 
 

1. Žiak využíva malé prestávky na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.  

2. Na prestávkach  je zakázané cielene zhromažďovať sa v skupinkách a objímať sa. 

3. Cez veľkú prestávku od apríla do októbra sa zdržiava v areáli školského dvora – na 

betónovej ploche za školou.   

4. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa žiak 

vchádza do budovy a pripraví sa na vyučovaciu hodinu. 

5. Svoje miesto a prostredie udržiava v čistote a poriadku. Papiere a odpadky odhadzuje 

do košov. 

6. Žiak šetrí elektrickou energiou a vodou. 

7. Pri otváraní okien dodržiava bezpečnostné predpisy, nevykláňa sa z nich a nič z nich   

nevyhadzuje. Bočné okná je prísne zakázané otvárať. 

8. Žiaci môžu hrať stolný tenis na chodbách  len pred vyučovaním od 7:30 do 7:50, 

počas veľkej prestávky od 9:30 do 9:50 a počas obedňajšej prestávky od 13:20 do 



13:50,  keď je prítomný pedagogický dozor. V popoludňajších hodinách môžu žiaci 

hrať stolný tenis len v tom prípade, ak si sami zabezpečia dozorkonajúceho učiteľa 

alebo bude prítomný zákonný zástupca niektorého žiaka. 

V prípade ak žiak svojim neprimeraným správaním (krik, naháňanie sa, používanie 

vulgarizmov a pod.) ohrozuje svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov, 

dozorkonajúci učiteľ mu môže zakázať účasť pri stolnom tenise do konca vyučovania. 

9. Spory so spolužiakmi rieši bez použitia fyzickej sily. 

10. Používanie vulgarizmov je nedôstojné  a zakázané. 

11. Krádeže sú neprípustné. 

12. Trieda,  kde sa deti cielene zhromažďujú, porušuje školský poriadok a v danom 

školskom roku nemá nárok na školský výlet. Taktiež tento nárok stráca, ak v priebehu 

školského roka je v triede zaznamenaný výskyt šikanovania. 

13. V školskom bufete sa žiak správa disciplinovane. Návšteva bufetu slúži  iba na 

zakúpenie jedla a pitia, žiak si zakupuje jedlo sám, bez sprievodcov.  

14. V priestoroch školy sa nesmú nosiť šiltovky. 

15. Ak je žiak svedkom porušovania školského poriadku, jeho povinnosťou je oznámiť to 

ktorémukoľvek členovi pedagogického dozoru. V opačnom prípade sa stáva 

spoluzodpovedným. 

Porušenie bodov 7. – 16.  bude mať za následok okamžitý zápis do žiackej knižky 

a triednej knihy vyučujúcim. Hromadenie poznámok bude riešené podľa ŠP v časti V. 

16. Do riaditeľne, zborovne a kabinetov ide žiak len v nevyhnutných prípadoch. Všetky 

potrebné písomnosti si vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa. 

 

 

D/ Koniec vyučovania 
 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny dá žiak svoje miesto do poriadku, odstráni 

nečistoty a vyloží stoličku na lavicu. 

2. V sprievode vyučujúceho odchádza do ŠJ alebo šatne. 

3. Ak má žiak poslednú hodinu v odbornej učebni alebo telocvični, dá svoju kmeňovú 

triedu pred odchodom do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí 

v nej mali poslednú hodinu. 

4. Po skončení vyučovania žiaci opúšťajú areál školy, dodržiavajú dopravné predpisy 

a disciplínu. 

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

veci sa odovzdávajú na sekretariáte školy. 

6. V zime platí prísny zákaz ohadzovania sa snehom v prístupovej časti školy 

(vyasfaltovaná plocha) a na schodisku. 

 

 

E/ Dochádzka žiaka do školy 
 

1. Žiak dochádza na vyučovanie pravidelne a načas. 

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

nepredvídané okolnosti.  

3. V prípade neočakávaných udalostí rodič informuje triedneho učiteľa o neprítomnosti 

žiaka na vyučovaní. (viď odstavec IV./Zákonný zástupca žiaka je povinný: bod č.7,8) 

4. Každá neúčasť na vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená. (viď odstavec 

IV./Zákonný zástupca žiaka je povinný: bod č.9,10)  



5. Ak žiak potrebuje ísť na lekárske ošetrenie, navštívi lekára ráno a vráti sa na 

vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch počas vyučovania ho uvoľní triedny učiteľ len 

na písomnú žiadosť rodičov. Žiakovi vypíše priepustku, ktorú odovzdá na vrátnici. 

6. Ak žiak vymešká viac ako 30% z vyučovania v jednotlivých predmetoch, môžu mu 

byť navrhnuté komisionálne preskúšanie. 

7. Pri neospravedlnenom vymeškaní do 5 vyučovacích hodín sa udeľuje pokarhanie 

triednym učiteľom, do 13 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľkou školy, 

14 - 20 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania 2.stupňa, 21 – viac – 

znížená známka zo správania 3. stupňa. 

 

F/ Starostlivosť o zovňajšok 
 

1. Žiak prichádza do školy čistý v slušnom oblečení, v súlade s hygienickými  

      a mravnými normami. Príliš vyzývavé oblečenie sa v ZŠ netoleruje. Vlasy majú byť 

      hygienicky upravované, a to bez výstredností. Nápadná úprava vlasov (ich farbenie),        

      tváre(nápadné líčenie) a nosenie drahých šperkov  a  piercingu  je neprípustné. 

2. Nosenie oblečenia a rôznych doplnkov propagujúce extrémistické skupiny a návykové 

látky je prísne zakázané.   

3. Každý žiak musí mať svoje vlastné hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný 

papier) a má ho používať. 

 

G/ Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 
 

1. Povinnosťou žiaka je šetriť učebnice, učebné pomôcky a zariadenie školy. Ak ich žiak 

znehodnotí, jeho zákonný zástupca musí uhradiť škodu v plnom rozsahu. 

2. Učebnice a zošity musia byť zabalené a podpísané. 

3. Ak žiak v priebehu školského roka prestúpi na inú školu, učebnice si ponechá 

a odovzdá ich tej škole, kde ukončí školský rok. 

 

H/ Povinnosti týždenníkov 

      
1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe. V priebehu 

vyučovania dbajú o čistotu tabule, dostatok kried a zabezpečujú pomôcky na 

vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. 

2. Pred prvou vyučovacou hodinou týždenníci pripravia dataprojektor a premietacie 

plátno – pre plynulosť vyučovania ( na druhom stupni ZŠ). 

3. Cez veľkú prestávku ostávajú týždenníci v triede. Otvoria okná aby sa trieda 

vyvetrala, zhasnú  svetlá a postarajú sa o poriadok v nej. 

4. Po vyučovaní skontrolujú čistotu triedy, zatvoria okná, uzavrú vodu, zhasnú svetlá, 

zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zamknú triedu a kľúče umiestnia do skrinky pri 

zborovni. 

 

I/ Povinnosti žiaka v školskej jedálni (ŠJ) 
 

1. Prvý stupeň obeduje od 11.30 hod. Žiaci druhého stupňa obedujú po skončení 

vyučovania. Ak má žiak popoludňajšie vyučovanie, obeduje po 6. hodine. 

2. Po príchode k ŠJ je žiak povinný uložiť si tašku a vrchný odev do šatne. Zaradí sa do 

radu a na pokyn dozor konajúceho učiteľa vstúpi do ŠJ. 



3. V jedálni sa slušne usadí. Počas jedenia i pobytu v jedálni sa správa kultúrne – 

nevykrikuje, nebehá. Celý obed, vrátane ovocia alebo múčnika skonzumuje pri stole. 

4. Po dojedení obeda zanecháva svoje miesto čisté. 

5. Ak žiak poškodí príbor, rozbije riad, je povinný ho nahradiť. 

6. Ak žiak v jedálni poruší  ŠP , môže byť vykázaný dozorkonajúcim učiteľom z jedálne. 

Porušenie ŠP bude nahlásené triednemu učiteľovi a zaznamenané do ŽK. Žiak má 

právo neskoršie sa naobedovať. 

 

J/ Dochádzka žiakov do školského klubu detí (ŠKD) 
 

1. Ak je žiak prihlásený do ŠKD, prichádza do oddelenia po skončení vyučovania. 

2. Žiakov 1. – 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca 

poslednú hodinu v triede. Žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení odvádza na obed 

a k šatniam. 

3. Z ŠKD môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča 

(choroba, rodinné dôvody, záujmová činnosť). 

4. Odchod žiaka z ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí 

rodič písomne oznámiť. 

5. Z ŠKD a jeho činností je zakázané svojvoľne odísť. 

6. Ranná služba v ŠKD je od 6.30 do 7.30 hod., keď v sprievode vychovávateľky prejde 

žiak do triedy. 

7. Záverečná činnosť je od 16.00 do 17.00 hod.. Žiaka je nutné vyzdvihnúť najneskôr do 

17.00 hod. 

8. Správanie žiaka v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku. 

 

K/ Povinnosti žiakov na školských akciách 
 

Žiak je povinný: 

1. správať sa slušne a robiť dobré meno sebe i škole 

2. prísne dodržiavať pokyny pedagogického dozoru 

3. riadiť sa podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred 

požiarmi (OpP) i samotného školského poriadku 

4. pri presúvaní sa v skupine riadiť dopravnými predpismi. 

V prípade že žiak nerešpektuje pokyny vyučujúceho a poruší školský poriadok, po 

príchode do školy budú o jeho   priestupku  informovaní  rodičia prostredníctvom  ŽK 

alebo telefonicky. 

 

Žiak má prísne zakázané: 

1. užívať akékoľvek zdraviu škodlivé legálne a nelegálne drogy 

2. prechovávať predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie 

3. svojvoľne opustiť kolektív 

4. znečisťovať prostredie. 

 

L/ Povinnosti žiakov mimo školy 
 

1. Chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbať o bezpečnosť na ulici 

a dodržovať dopravné predpisy. 

2. Úctivo a zdvorilo sa správať k svojim rodičom, príbuzným, priateľom, učiteľom 

a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraviť. 

3. Byť pozorný k starším,  k chorým ľuďom a k ženám. 



4. Vo večerných hodinách sa nezdržiavať bez dozoru na verejných podujatiach. Večerné 

hodiny začínajú pre žiakov 1. – 4. ročníka v zimnom období (november - marec) od 

19.00 hod, v letnom období (apríl – október) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka  

v zimnom období od 20.00 hod, v letnom období  od 21.00 hod. 

5. Žiaci základnej školy môžu navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 

rokov. 

6. Správať sa na verejnosti tak, aby robili dobré meno sebe, svojej rodine i škole. Počas 

voľných dní a prázdnin správať sa slušne,  neporušovať zásady spolunažívania 

a spoločenské normy správania. Po skončení vyučovania,   v priestoroch mimo areálu 

školy,  škola nezodpovedá za správanie žiaka. 

 

         

III.  OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU LEGÁLNYCH 

A NELEGÁLNYCH DROG V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 
 

Žiakom je zakázané: 

 

a) fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou,    

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou energetické nápoje,  

alkoholické nápoje, návykové látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich 

v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v škole, 

pri činnostiach organizovaných školou, 

c) prechovávať návykové látky v škole, areáli školy, ako aj na akciách organizovaných 

školou, 

d)  distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky ďalším osobám, v škole 

alebo pri činnostiach organizovaných školou.  

 

A/ Postup pri riešení požitia alkoholu 

 

1. Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak požil alkohol, môže použiť 

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

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 

zamestnanca. Pedagogický zamestnanec pred svedkami žiakovi alkohol odoberie,  

uschová a odovzdá rodičom. Vedenie  školy bezodkladne  privolá zákonného zástupcu 

žiaka, prípadne zdravotnú pomoc a príslušné oddelenie PZ SR.  

2. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia sa vyhotoví písomný záznam. 

3. Porušenie školského poriadku  sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa 

previnil proti  školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie. 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 

zástupcovi. 

 

B/ Postup pri riešení fajčenia 

 

1. Ak pedagogický zamestnanec zistí, že sa  žiak previnil proti školskému poriadku tým, 

že nerešpektuje zákaz fajčenia, pred svedkami žiakovi cigarety  odoberie,  uschová 

a odovzdá rodičom. Triedny učiteľ upovedomí preukázateľným spôsobom zákonného 

zástupcu žiaka a z pohovoru vyhotoví písomný záznam.  

2. Triedny učiteľ na pohovore upovedomí zákonného zástupcu s navrhovaným 

výchovným opatrením, ktoré bude následne prerokované na zasadnutí pedagogickej 

rady. 



3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje  na pedagogickej rade  a žiakovi, ktorý sa 

previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 

zástupcovi.  

 

C/ Postup pri riešení užívania  iných návykových látok 

 

1. Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykových 

látok alebo ich užíva, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie  

žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestni žiaka do samostatnej miestnosti za 

prítomnosti pedagogického zamestnanca a pred svedkami žiakovi odoberie návykové 

látky  a uschová ich. Riaditeľka školy bezodkladne privolá   zákonného zástupcu 

žiaka, zdravotnú pomoc a príslušné oddelenie PZ SR. Následne kontaktuje odbor 

sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately. 

2. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia  sa vyhotoví  písomný záznam. 

3. Porušenie školského poriadku  sa prerokuje na pedagogickej rade  a žiakovi, ktorý sa 

previnil voči  školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie. 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady  o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 

zástupcovi.  

 

D/ Postup pri riešení prechovávania  a distribúcie  legálnych (alkohol a tabak) 

a nelegálnych návykových látok 

 

1. Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak prechováva   návykové látky, 

pred svedkami vyzve žiaka, aby ich vybral z osobných vecí. Pedagogický 

zamestnanec mu ich odoberie a uschová. Vedenie školy okamžite kontaktuje 

zákonného  zástupcu  žiaka a v prípade nelegálnych návykových látok aj príslušné 

oddelenie PZ SR. 

2. O priebehu situácie sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše zákonný zástupca 

žiaka.  

3. Porušenie školského poriadku  sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa 

previnil voči  školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie. 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 

zástupcovi. 

 

E/ Sankcie za porušenie opatrení 

 

Porušenie opatrení prerokuje pedagogická rada  a navrhne riaditeľke výchovné opatrenia 

alebo zníženú známku zo správania. V prípade  potreby môže odporučiť žiaka  do odbornej 

starostlivosti CPPPaP. 

 

1. Stupne výchovných opatrení 

 napomenutie od triedneho učiteľa  

za menej závažné porušenie školského poriadku 

 pokarhanie od triedneho učiteľa 

za sústavné menej závažné porušovanie školského poriadku 

 pokarhanie od riaditeľky školy 

za závažné porušenie školského poriadku 

 

 



2. Znížená známka zo správania 

 

Pri používaní alkoholu a tabaku 

Ak sa zistí, že žiak požíval alkoholické nápoje a fajčil v budove školy, v areáli školy 

a počas akcií organizovaných školou, žiakovi bude po prerokovaní v pedagogickej rade 

udelená znížená známka zo správania na 2. stupeň (uspokojivé). 

Po opakovanom porušovaní školského poriadku v tomto bode bude žiakovi po 

prerokovaní  v pedagogickej rade znížená známka zo správania na 3. stupeň (menej 

uspokojivé). 

Ak predchádzajúce opatrenia nebudú účinné, t. z. že žiak bude aj naďalej porušovať 

školský poriadok v tomto bode,  bude žiakovi po prerokovaní v pedagogickej rade znížená 

známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé). 

 

Pri užívaní nelegálnych drog 

Ak sa zistí, že žiak užíva nelegálne drogy  v škole, v areáli školy a počas činností  

organizovaných školou po prerokovaní v pedagogickej rade mu bude udelená znížená známka 

zo správania na 3. stupeň ( menej uspokojivé). 

Pri  opakovanom užívaní drog, bude žiakovi po prerokovaní  v pedagogickej rade 

udelená znížená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé). 

 

Pri distribúcii,  predaji a prechovávaní  legálnych a nelegálnych drog 

 

Ak sa zistí, že žiak distribuuje, predáva a prechováva  v škole, v areáli školy a na 

akciách organizovaných školou cigarety alebo alkohol, bude mu po prerokovaní 

v pedagogickej rade udelené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania. 

Ak sa zistí, že žiak našej školy distribuuje, predáva a prechováva   v škole, v areáli 

školy a na akciách organizovaných školou nelegálne drogy, bude mu znížená známka zo 

správania na 4. stupeň. 

 

 

IV.  OPATRENIA PROTI ŠIKANOVANIU 

A INTOLERANTNÉMU SPRÁVANIU 

 

Šikanovanie je nebezpečný sociálno-patologický jav, pri ktorom je najčastejšie 

obmedzovaná osobná sloboda, sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť.  

Základné preventívne opatrenie školy je: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje 

v žiadnej podobe“. Preto takéto správanie sa bude posudzovať mimoriadne prísne. 

Žiakom je zakázané v priestoroch školy, v areály školy a na akciách organizovaných 

školou: 

a) šikanovať, psychicky alebo fyzicky týrať spolužiakov, alebo ich vystavovať 

inému druhu násilia; 

b) propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie; 

c) diskriminovať, alebo nabádať na diskrimináciu žiaka alebo žiakov na 

diskrimináciu iného žiaka alebo skupiny žiakov. 

 

A/ Postup pri riešení šikanovania 

 

1. V prípade, že pedagogický zamestnanec zistí prípad násilia, agresie alebo šikanovania, 

je povinný túto situáciu neodkladne riešiť a zároveň informovať o tejto skutočnosti 



triedneho učiteľa agresora a obete, výchovného poradcu a vedenie  školy. Vo vážnych 

prípadoch fyzického ublíženia vedenie školy upovedomí  príslušné oddelenie PZ.  

2. Je potrebné zaistiť ochranu obete.  

3. Triedni učitelia sa individuálne a postupne porozprávajú  so svedkami šikanovania, 

následne zrealizujú individuálne rozhovory s obeťou a s agresorom.  O danom 

vyšetrení  vyhotovia písomný záznam. V zápise  popíšu skutočnosť, vyjadrenie 

agresora a obete a navrhnú opatrenia na riešenie.  

4. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom, koordinátorom 

prevencie si prizvú na pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov (nie 

v jednom termíne, oddelene). Aj o tomto stretnutí spíšu písomný záznam (pri 

zachovaní dôvernosti).  K pohovoru prizvú aj vedenie školy.  

5. Vzhľadom na závažnosť situácie sa celý prípad šikanovania realizuje  pri zachovaní 

dôvernosti až do vyšetrenia daného prípadu. 

6. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, riaditeľka  školy 

rozhodne o ďalšom postupe. 

7. Porušenie školského poriadku  sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa 

previnil voči  školskému poriadku, sa uloží jednoznačný trest podľa miery previnenia.  

8. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 

zástupcovi. 

9. V mimoriadne závažných prípadoch trestnoprávneho charakteru budú zainteresovaní 

na opatreniach aj ÚPSVaR a príslušný útvar PZ.  

 

V prípade že negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto skutočnosti 

informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie alebo 

vedenie  školy. V opačnom  prípade sa stáva spoluzodpovedným. 

Pri šikanovaní kohokoľvek leží zodpovednosť na všetkých, aj tých, ktorí sa iba prizerajú 

– neexistujú nevinní diváci. 

 

Žiak,  ktorý sa cíti byť šikanovaný, oznámi túto skutočnosť sám, alebo prostredníctvom 

zákonného zástupcu hore uvedeným pedagogickým zamestnancom a trvá na vyriešení 

prípadu.  

 

 

B/ Opatrenia  a sankcie na riešenie situácie 

 

Opatrenia sa ukladajú podľa závažnosti šikanovania, ktoré pedagogická rada  prerokuje 

a navrhne riaditeľke na schválenie.  V prípade  potreby môže odporučiť žiaka  do odbornej 

starostlivosti CPPPaP. 

Opatrenia môžu byť nasledovné: 

 výchovné opatrenia:   

 napomenutie od triedneho učiteľa  

 pokarhanie od triedneho učiteľa  

 pokarhanie od riaditeľky školy, 

 znížená známka zo správania, 

 návrh rodičom na zmenu triedneho kolektívu, 

 krátkodobý dobrovoľný pobyt v detskom diagnostickom centre, 

 umiestnenie do diagnostického ústavu na predbežné opatrenie a následné nariadenie 

ústavnej výchovy. 

Po opakovanom porušovaní školského poriadku sa pri udeľovaní sankcií bude postupovať 

mimoriadne prísne. 



/Podrobné opatrenia na riešenie šikanovania viď. Vnútorná smernica o riešení šikanovania 

žiakov./ 

 

 

V. OPATRENIA PROTI KYBERŠIKANE 

 

Nakoľko cieľom kyberšikany je ublížiť obeti za pomoci použitia informačných 

a komunikačných technológií má o to vážnejšie dôsledky. 

 

Žiakom je zakázané 

a) posielanie krutých, vulgárnych alebo vyhrážajúcich sa emailových správ, SMS správ, 

telefonátov obetí, online chatových správ a konverzácií, 

b) vytváranie webových stránok, na ktorých sa objavujú príbehy, karikatúry, fotky, 

obrázky, vtipy, básne a pesničky, ktoré obeť zosmiešňujú, ponižujú, 

c) posielanie obrázkov, fotografií, videonahrávok spolužiakom online za účelom, aby 

hlasovali napr. „Kto je najväčší ......(doplnenie urážlivého textu)“, 

d) vystavenie neetických fotografií s tvárou obete na webe alebo ich zasielanie ostatným 

pomocou e-mailu, 

e) vkladanie útočných a agresívnych komentárov do cudzích blogov, 

f) vytváranie príspevkov a komentárov na vlastnom blogu s textami, ktoré poškodzujú 

a šikanujú obeť, 

g) vytváranie  „falošných blogov“, t. j. blogov, ktoré sa tvária, že ich písala obeť šikany, 

h) nabúranie cudzieho blogu a jeho úprava v neprospech obete. 

 

Postup pri riešení kyberšikany je obdobný postupu riešenia šikanovania s tým rozdielom, že 

vyšetrovanie je náročnejšie. 

Opatrenia a sankcie sa ukladajú podľa závažnosti kyberšikany (mimoriadne prísne) obdobne 

ako pri šikanovaní žiakov (kap. IV.). 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

1. výberu školy alebo školského zariadenia pre svoje dieťa, ktoré poskytuje výchovu 

a vzdelávanie podľa platného zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému 

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

a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia 

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 platného zákona. 

3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom. 

4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

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. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 



 

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 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 platného zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa  na výchove a vzdelávaní doloží 

dokladmi v súlade so školským poriadkom. 

7. oznámiť škole dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní, a to bez 

zbytočného odkladu príčiny jeho absencie. 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. ospravedlniť neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie 

dni s tým, že najneskôr do 48 hodín od začiatku absencie nahlási triednemu učiteľovi 

dôvody neprítomnosti žiaka osobne alebo telefonicky.  

9. doložiť písomné odôvodnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní najneskôr do 2 dní od 

nástupu na vyučovací proces. V inom prípade sa jeho neúčasť bude považovať ako 

neospravedlnená. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže 

vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti. 

10. predložiť ospravedlnenie od lekára, ak neprítomnosť žiaka na vyučovacom procese 

trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni. 

 

  

VII. OPATRENIA VO VÝCHOVE 

 
1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za 

závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie 

predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. 

2. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. 

Škola pristupuje k udeleniu výchovného opatrenia podľa závažnosti z niektorých 

nasledujúcich postupov: 

          • pohovor s triednym učiteľom 

          • napomenutie triednym učiteľom 

          • pohovor s koordinátorom prevencie drogových závislostí a iných sociálno-  

             patologických javov 

          • pohovor s výchovnou poradkyňou  

          • pokarhanie triednou učiteľkou 

          • oznam rodičom 



          • pohovor s riaditeľkou školy 

          • pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti rodičov 

          • pokarhanie riaditeľkou školy 

          • znížená známka zo správania na stupeň 2,  3, a 4    

3. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po 

prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

4. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom 

zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho 

výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

 

 

VIII. POCHVALY A OCENENIA 

 
1. Triedny učiteľ a riaditeľ školy môžu žiakovi udeliť pochvalu alebo ocenenie za 

dodržiavanie školského poriadku, správanie, aktivitu, prospech, úspešnú 

reprezentáciu školy, dobrú dochádzku, za činnosť v prospech triedy nad rámec 

svojich povinností i za iný záslužný čin. 

2. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového 

listu žiaka.  

  

 

 

IX. REŽIM DŇA 
 

V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. 

 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto: 

0. hodina     7.00 –   7.45 hod. 

1. hodina     7.50 –   8.35 hod. 

2. hodina     8.45 –   9.30 hod. 

3. hodina     9.50 – 10.35 hod. 

4. hodina   10.45 – 11.30 hod. 

5. hodina   11.40 – 12.25 hod. 

6. hodina   12.35 – 13.20 hod. 

      Obedňajšia prestávka 

   Obedňajšia prestávka pre žiakov 1. – 2. ročníka začína najneskôr po 5. vyučovacej 

hodine, pre žiakov 3. – 9. ročníka najneskôr po šiestej vyučovacej hodine v rozsahu 

minimálne 30 minút.  

7. hodina   13.50 – 14.35 hod. 

8. hodina   14.40 – 15.25 hod. 

 

Činnosť v ŠKD: 

6.30 – 7.30  ranná služba 

nástup podľa rozpisu úväzkov    

16.00 – 17.00 popoludňajšia služba   

 

 

 



 

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, 

vážnosť a uznanie u učiteľov, spolužiakov 

i zamestnancov školy. 
 

 

 

 

 

Školský poriadok bol prerokovaný a pedagogickou radou schválený dňa 25. 11. 2014  

a je účinný od 25. 11. 2014. 

 

 

                                                               

 

 

                                                                              PaedDr. Erika Mihalovičová 

                                                                                        riaditeľka školy                                                            

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

         


