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1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

ŽIAKOV 
 

Práva a povinnosti ustanovené v tomto školskom poriadku sa týkajú rovnako všetkých 

žiakov, ich zákonných zástupcov a celého pedagogického zboru Základnej školy Slovenského 

národného povstania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní. 

1.1 Všeobecné zásady 

Žiaci majú všetky práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv 

v súlade so Zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (najmä § 144). Zároveň sú povinní 

dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a riadiť sa podľa 

schválených pravidiel tohto Vnútorného poriadku v škole a na akciách organizovaných 

školou. 

 

Škola zaručuje: 

 slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, ktorá sa uplatňuje tým, že na žiadnu 

osobu na škole nie je uskutočňovaný žiadny psychický nátlak vo forme vyhrážok, 

neodôvodnených obmedzení, zosmiešňovaní ohľadom ich náboženstva alebo 

filozofického presvedčenia, ktoré je v súlade s hodnotami demokratickej spoločnosti, 

s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti 

 slobodu združovania a zhromažďovania na škole, ktorá sa uplatňuje formou účasti 

žiakov, pedagógov, rodičov a iných osôb na škole na rôznych športových a kultúrnych 

akciách 

 

Za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť svojich spolužiakov zodpovedá každý žiak aj sám, 

preto svoje správanie koriguje tak, aby neohrozil spolužiakov ani seba, napr. pre vlastné 

bezpečie a bezpečie svojich spolužiakov žiaci na WC idú krokom, nie behom. 

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

využívania. Má právo na súkromie a právo povedať „nie“.  

Ak žiakovi niekto ubližuje, vyrieši to nasledovne: 

 Povie mu: „Prepáč, ubližuješ mi, prosím ťa, prestaň.“ 

 Zájde za pani učiteľkou. 

 Odíde od neho a venuje sa svojej práci. 

 

 

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov školy 

 zákonný zástupca žiaka má podľa § 144 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

právo žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom 

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

 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, o hodnotení 

(klasifikácii)  

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy  

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy  

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy 
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 zúčastniť sa na práci školskej samosprávy. Pri návšteve školy svojím jednaním 

prispievajú k pozitívnej  atmosfére na škole. Na požiadanie učiteľa či riaditeľa školy 

prídu do školy. 

 zákonní zástupcovia žiakov majú poznať žiacky školský poriadok (Ak vedú rodičia 

žiaka k jeho rešpektovaniu, potom by nemali vznikať medzi školou a rodinou vážne 

rozdiely vo výchovnom pôsobení na žiaka) 

 zodpovedajú za školskú dochádzku svojich detí. Zaistia, aby žiaci prichádzali do školy 

na vyučovanie a školské akcie včas, správne vybavení a pripravení (vedomosti, 

učebné pomôcky), neboli infikovaní chorobou a intoxikovaní. 

 majú pravidelne kontrolovať školskú prácu svojich detí – oceňovať úspechy 

a podporovať ich. Pri neúspechu vhodne reagovať na zápisy v žiackej knihe 

a v internetovej žiackej knihe a jej pravidelnú kontrolu potvrdzovať podpisom.  

 zákonní zástupcovia žiakov dodržujú pravidlá ospravedlnenia neprítomnosti žiaka 

v škole a na školských akciách, ktoré sú uvedené v samostatnej časti tohto Školského 

poriadku (kapitola uvoľnenie žiakov z vyučovania). 

1.3 Práva žiakov školy 

 Právo na vzdelanie a informácie 

Každý žiak má právo na vzdelanie, zrozumiteľný výklad učiva a odpoveď na otázky 

týkajúce sa preberaného učiva. Má právo na objektívne hodnotenie svojich vedomostí 

a zručností, oboznámenie sa s kritériami a výsledkami hodnotenia v primeranom čase. 

Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským 

právam. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za 

to, že svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti 

a zodpovedne sa učiť. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na 

výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

potrebám. 

 Právo na slobodu prejavu 

Každý žiak svojím konaním či nekonaním, správaním, rečou, písmom vyjadruje svoj názor 

alebo postoj. Má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. 

Sloboda prejavu sa týka preberaného učiva, samotného procesu výučby, spôsobu hodnotenia, 

prístupu vyučujúcich pri hodnotení na konci alebo v priebehu školského roka. Žiaci môžu 

slobodne diskutovať o svojich problémoch, vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne. 

Vyjadrenie vlastných názorov však nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných, žiadny prejav 

nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. 

Písomný prejav musí byť podpísaný. Žiadna osoba nebude sankcionovaná za obsah svojho 

prejavu. Na prvom poschodí školy sa nachádza „schránka dôvery“, do ktorej žiaci môžu 

vhadzovať svoje písomné návrhy, sťažnosti, prosby o riešenie vzniknutých problémov. 

 

 Právo na ochranu súkromia, cti a ľudskej dôstojnosti 

V celom výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňuje právo na ochranu ľudskej 

dôstojnosti v metódach zaobchádzania so žiakmi, rešpektovaním ich cti a práva na súkromie. 

Právo na súkromie zahŕňa tiež ochranu osobných údajov osôb na škole pred ich 

neoprávneným šírením a zneužívaním. Nemožno však považovať za porušenie práva na 

súkromie alebo neoprávnené zasiahnutie do rodinného prostredia, ak škola získa informácie 

o týraní a ohrození žiaka a začne konať. 

 Právo na komisionálne preskúšanie 
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Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. 

a II. polroka, môže zákonný zástupca žiaka do 3 dní od prevzatia vysvedčenia požiadať 

riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. 

 Právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít 

Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho 

účasťou súhlasí vedúci krúžku a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky. 

Žiaci sú povinní zúčastňovať sa školských podujatí v rámci vyučovania. Pokiaľ sa žiak týchto 

podujatí zúčastniť nemôže, triedny učiteľ mu určí náhradný program. 

1.4 Základné zásady  správania 

 Povinnosti žiakov uvedené v tomto školskom poriadku vyplývajú z ustanovení § 144 

ods. 4 písm. a) až h) zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Žiaci sú povinní 

dodržiavať nasledovné pravidlá správania v škole aj mimo školy:  

 V škole a na verejnosti sa žiaci správajú v súlade so zásadami slušného správania. 

Zamestnancom školy sa zdravia vhodným pozdravom. Dospelým osobám vykajú. 

 Každý žiak má právo a povinnosť pravidelne sa zúčastňovať povinného vyučovania 

i predmetov voliteľných a nepovinných, do ktorých sa prihlásil. 

 Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka môžu svoje deti odprevádzať a vyzdvihnúť si 

ich po vyučovaní pri dverách triedy len počas prvého týždňa školského roka. 

Ostatných žiakov zákonní zástupcovia čakajú po vyučovaní pred budovou školy. 

 Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.  

 Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia povstaním. 

Rovnako sa zdravia pri odchode z triedy. Posadia sa, až keď na to dostanú pokyn. 

Počas práce na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, technickej 

výchovy a počas laboratórnych prác žiaci nevstávajú. 

 Žiak sa zúčastňuje  na vyučovaní a akciách organizovaných školou čisto oblečení, bez 

výstredností v úprave vlasov a zovňajšku (odev: vylučujú sa neprimerane krátke odevy 

a neprimerane veľké výstrihy, odhalená brušná časť tela, neprimerane nízky pás 

nohavíc odhaľujúci intímne časti tela, odevy s aplikáciami a nápismi, ktoré sú proti 

spoločenskej etike - prezentujú agresivitu, rasizmus, násilie, drogy alebo majú hanlivý, 

či neslušný obsah (aj skratky); vzhľad: v škole je neprípustná výrazne viditeľná úprava 

dekoratívnou kozmetikou, vrátane gélových nechtov a nápadných tmavých lakov na 

nechty, piercing, tunely v ušiach, tetovanie), v budove školy nesmie žiak nosiť žiadne 

pokrývky hlavy. 

 Žiakom sa zakazuje dekorovať si telo obrázkami, ktoré urážajú ľudskú dôstojnosť a sú 

prejavom rasizmu a náboženskej neznášanlivosti. 

 Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich 

sa výchovy a vzdelávania. Podľa § 58, ods. 3 Zákona 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní, ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do 

takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, 

riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka 

z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, 

zdravotnú pomoc a príslušníkov Policajného zboru. Ochranné opatrenie slúži na 

upokojenie žiaka.  
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 Žiak je povinný dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole 

i v okolí, chrániť pred poškodením majetok školy, hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami a učebnými pomôckami. 

 V priestoroch školy a v jej areáli  je zakázané prechovávať, užívať, predávať 

i poskytovať návykové látky (alkohol, energetické nápoje, tabak, organické 

rozpúšťadlá, nelegálne drogy) a iné zdravie ohrozujúce látky. Zakazuje sa propagovať 

alebo inak šíriť toxikomániu.  

 V prípade podozrenia, že žiak je pod vplyvom alkoholu, žiak má podľa Zákona 

214/2009 povinnosť podrobiť sa orientačnej dychovej skúške, za prítomnosti aspoň 

troch svedkov (zamestnanci školy).   

 V prípade podozrenia, že žiak je pod vplyvom omamnej alebo psychotropnej látky, 

žiak má podľa Zákona 214/2009 povinnosť podrobiť sa orientačnému vyšetreniu 

testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok, ktoré 

vykoná privolaný lekár. V prípade pozitívneho lekárskeho vyšetrenia je zákonný 

zástupca žiaka povinný uhradiť škole vynaložené finančné prostriedky spojené 

s takýmto vyšetrením. 

 Žiak nesmie šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov, alebo ich 

vystavovať inému druhu násilia. Zakazuje sa propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus 

a iné druhy intolerancie a xenofóbie (odporu k cudzincom a strach z nich). 

 Žiak nenosí do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie (nože, boxery, 

dýky, výbušniny, petardy, zapaľovače, zápalky, cigarety, iné tabakové výrobky, 

elektrické cigarety, slzotvorný plyn, spreje nepríjemných zápachov, akékoľvek zbrane 

alebo ich atrapy, erotické časopisy). 

 Žiakom nie je dovolené v škole používať mobilné telefóny a smartfóny. Telefóny 

musia byť počas vyučovania, pobytu v jedálni a v školskom klube detí vypnuté a 

uložené v šatňovej skrinke žiaka. V prípade porušenia tohto nariadenia bude 

elektronika žiakovi zabavená pedagógom a vrátená iba jeho zákonnému zástupcovi. 

 Žiakom nie je dovolené v škole používať prehrávače (MP3, diskmen, volkmen, 

notebook, tablet a pod.), herné konzoly (PS2), kartové hry a iné predmety, ktoré by 

mohli rozptyľovať žiaka alebo jeho spolužiakov pri vyučovaní, v opačnom prípade mu 

ich vyučujúci odoberie a vráti rodičom. 

 Každý žiak má vlastnú uzamykateľnú skrinku, ktorej obsah môže triedny pedagóg a 

riaditeľka školy kedykoľvek skontrolovať. 

 Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí buď odstrániť alebo 

finančne uhradiť. Poškodený zámok na šatňovej skrinke alebo strata kľúčika od 

šatňovej skrinky sa spoplatňuje v hodnote 6,50 €. 

 Na vyučovanie si nosí  pomôcky podľa pokynov vyučujúcich  jednotlivých 

predmetov. 

 Po zazvonení každý žiak sedí na svojom mieste a čaká na vyučujúceho vo svojej 

triede. Je neprípustné, aby po zazvonení na hodinu žiaci behali po triede, prípadne 

vybiehali na chodbu. Pri prechode do odborných učební, dielne alebo telocvične sa 

žiaci presúvajú za sprievodu vyučujúceho. 

 Počas vyučovania sa žiaci zdržujú v kmeňových triedach, nie je prípustné, aby sa 

navzájom navštevovali a vstupovali do iných tried, ani počas prestávok. 

 Na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv. 
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 Počas všetkých prestávok, okrem prestávok po 1. a 5. vyučovacej hodine sa žiaci 

môžu voľne pohybovať po chodbách, využiť čas na rozhovory s priateľmi, navštíviť 

oddychovú a športovú zónu pri dodržaní všetkých určených pravidiel pre tieto miesta.  

 Žiaci sa z bezpečnostných dôvodov nehojdajú na stoličkách a nežujú žuvačku počas 

vyučovacej hodiny. 

 Osoby (žiaci i rodičia), ktoré sa nestravujú v školskej jedálni, majú zakázaný vstup do 

tohto priestoru. 

 Obedy sa vydávajú v čase 11:15 – 13:30. Žiak dostane obed len po odovzdaní 

platného stravovacieho lístka. Každý stravný lístok musí byť osobitne podpísaný, aby 

ho v prípade straty nálezca mal komu vrátiť.  

 Žiaci smú ísť na obed do školskej jedálne najskôr po ich poslednej vyučovacej hodine. 

V prípade, že je ich poslednou vyučovacou hodinou siedma hodina, idú na obed v čase 

obednej prestávky, ktorá trvá od 13:00 do 13:30.  

 Odhlásiť sa z obeda je potrebné deň vopred 

- vhodením podpísaného stravného lístka do schránky pri vchode do jedálne 

- telefonicky na tel. číslo 043/4271275 

- SMS v tvare: meno, priezvisko, trieda, dátum odhláseného obeda tel. 0915071643 

 Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania & 2 ods. 1a 

žiak nemá nárok na obed počas dní, keď nie je prítomný na vyučovaní z akéhokoľvek 

dôvodu. Zákonný zástupca žiaka je povinný odhlásiť žiaka z obeda počas jeho 

neprítomnosti na vyučovaní. 

 V prípade náhleho ochorenia si môže stravník odhlásiť stravu v čase 6:30 – 8:00 

osobne alebo telefonicky.Za neodobratý alebo včas neodhlásený obed sa finančná 

náhrada neposkytuje. 

 Žiak do jedálne nenosí školskú tašku. Odkladá si ju do vlastnej šatňovej skrinky. 

 V školskej jedálni sa správajú žiaci disciplinovane, nehlučne – použité taniere 

a príbory nenechávajú na stole, odnesú ich na určené miesto. Rešpektujú 

dozorkonajúcich učiteľov a personál školskej jedálne. Žiaci navštevujúci školský klub 

detí chodia do jedálne v sprievode vychovávateliek. 

 Žiak rešpektuje pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s vnútornými 

predpismi školy a dobrými mravmi. Ku všetkým zamestnancom školy sa žiak správa 

zdvorilo. 

 Žiaci sú povinní spory so spolužiakmi riešiť bez použitia fyzickej sily a dohodnúť sa s 

nimi priateľsky  podľa zásady: "Hovorme spolu, nebime sa.“ Žiaci netolerujú 

šikanovanie, neprizerajú sa mu, ale slovne zasiahnu a zavolajú   pomoc dospelého. 

 Z hygienických dôvodov žiaci nosia na hodiny TSV a TEV predpísaný úbor 

(jednofarebné tričko, krátke nohavice alebo tepláky, tenisky so svetlou podrážkou, 

ponožky). Sú akceptované ospravedlnenky na TSV a TEV iba v žiackej knižke. 

 

2. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

 Vyučovanie sa  začína 7:45 hod vo vopred určených učebniach. Žiaci vstupujú do 

budovy školy o 7:30 hod. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, sa zdržujú pred vchodom do 
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budovy školy. Vstup do budovy školy je organizovaný za prítomnosti dozoru pána 

školníka. V čase 7:45 hod. – 8:30 hod. sa budova školy zamyká.  

 Režim dňa:  1. vyučovacia hodina 7:45 – 8:30  

   2. vyučovacia hodina 8:35 – 9:20 

                   3. vyučovacia hodina 9:35 – 10:20 

                   4. vyučovacia hodina 10:30 – 11:15 

                   5. vyučovacia hodina 11:25 – 12:10 

                   6. vyučovacia hodina 12:15 – 13:00 

                   7. vyučovacia hodina 13:30 – 14:15 

 Na popoludňajšie vyučovanie si žiakov vyzdvihne vyučujúci, vedúci krúžku v 

priestoroch  pri hlavnom vchode do budovy školy. Popoludňajšie vyučovanie sa 

začína o 13:30 hod.  

 Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci v priestoroch školy nepohybujú na kolieskových 

korčuliach, teniskách s kolieskami, skateboardoch, kolobežkách a bicykloch. Žiaci sa 

správajú tak, aby neohrozovali svoju bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov. 

 Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas s požadovanými pomôckami, prezutý vo 

vhodných prezuvkách do tried a telocviční.  

 Vyučujúci si určí službu, ktorá nahlási neprítomných, prinesie podľa jeho požiadaviek 

pomôcky, zotiera tabuľu. V prípade, že v učebni má trieda poslednú vyučovaciu 

hodinu, zodpovedá vyučujúci a služba za vyloženie stoličiek a poriadok v triede.  

 Žiak sa počas vyučovania nesmie zdržiavať na chodbách, pri šatniach a iných 

priestoroch školy. WC navštevuje žiak podľa potreby. Po chodbe chodí primerane 

rýchlo, po schodištiach po pravej strane.  

 Žiak je povinný nosiť do školy žiacku knižku, dávať si zapísať známky za prospech. 

Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 

vyučujúcemu  pred začiatkom vyučovacej hodiny. 

 Prestávky využívajú žiaci na oddych, desiatu a  prípravu učebných pomôcok. Žiaci 

majú zakázané desiatovať mimo priestoru vlastnej triedy. Počas prestávok sa žiaci 

nenaháňajú, nenakláňajú z okien a nesedia na parapetných doskách a na podlahe. 

 Žiaci sú povinní udržiavať spoločné priestory, triedy a priestory pod oknami triedy 

v čistote. 

 Je neprípustné, aby žiaci počas prestávok: 

 posedávali na zemi, na schodoch, prípadne na chodbách, 

 bezdôvodne vchádzali do iných tried, 

 manipulovali s akýmikoľvek vecami spolužiakov bez ich súhlasu, 

 prechádzali z jedného poschodia na iné bez súhlasu učiteľa, 

 naháňali sa po triede, chodbách a neprimerane hlučne sa správali, 

 kupovali a predávali v priestoroch školy medzi sebou akýkoľvek tovar, 

hrali cez prestávku futbal 

 

V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok žiak nesmie bez dovolenia opustiť 

budovu školy.  

 

 Po skončení vyučovania sú všetci žiaci povinní do 15 minút opustiť priestory školy. Tí 

žiaci, ktorí majú v popoludňajších hodinách záujmové krúžky, sú povinní čakať 

v tichosti na lavičkách pri vstupe do školy. 
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2.1 Povinnosti týždenníka 

Týždenníkov určí triedny učiteľ na celý týždeň. Ich povinnosti sú: 

 na začiatku vyučovacej hodiny nahlásiť vyučujúcemu mená chýbajúcich žiakov 

 postarať sa o zabezpečenie kriedy, pomôcok, čistej tabule a poriadku v triede 

            spolupracovať počas všetkých prestávok s dozor konajúcim učiteľom 

(vyvetranie triedy) 

 po 5 minútach oznámiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine vedeniu školy 

           po skončení vyučovania a pri striedaní tried v odborných učebniach 

skontrolovať poriadok v triede (stoličky, papiere, voda, svetlo, okná) 

2.2 Uvoľnenie žiakov z vyučovania 

 Žiaci sú povinní dodržiavať povinnú školskú dochádzku. Každú dopredu známu 

neprítomnosť na vyučovaní je povinný zákonný zástupca nahlásiť triednemu učiteľovi 

vopred. Môže tak urobiť: 

   - osobne 

      - telefonicky do kancelárie školy (043/4293060, 0905 502 969, 0911 341 525), do 

 zborovne školy (043/4271273) 

 - elektronicky prostredníctvom elektronickej žiackej knižky 

 

 Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka oznámi rodič triednemu učiteľovi do 24 

hodín. 

 

 Po ukončení neprítomnosti je potrebné priniesť písomné ospravedlnenie od rodičov do 

troch dní. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo zákonný zástupca potvrdenie od 

lekára.  

 

 Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ide o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže 

škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti aj za jednodňové absencie.  

 

 Pri podozrení, že opakovaná neprítomnosť žiaka na vyučovaní je neopodstatnená 

(nedbalá školská dochádzka), je potrebné potvrdenie o absencii od p. Bobčekovej. 

 

Neospravedlnenú neprítomnosť po 15 hodinách, prípadne podozrenie zo zanedbávania 

školskej dochádzky, škola hlási príslušnému sociálnemu odboru a obecnému úradu v mieste 

bydliska žiaka. V odôvodnených prípadoch z vážnych rodinných dôvodov je možné vopred 

písomne požiadať o uvoľnenie žiaka riaditeľstvo školy.  

 

 Žiaci, ktorí musia odísť pred ukončením vyučovania, hlásia to triednemu učiteľovi 

alebo vyučujúcemu predmetu, z hodiny ktorého včaššie odchádzajú. Žiak môže 

budovu školy pred skončením svojho vyučovania opustiť jedine v sprievode 

zákonného zástupcu. 

 

 Ak žiak ochorie alebo mu je nevoľno, neodchádza zo školy sám, ani v sprievode 

spolužiaka, ale oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi, alebo vyučujúcemu, ktorí 

privolajú zákonných zástupcov žiaka, alebo prvú pomoc. 
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 3. VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny 

v zmysle § 58 školského zákona. 

Žiakovi možno za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin 

udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

 

3.1 Výchovné opatrenia - pochvaly 

1. Pochvala triednym učiteľom  

- udeľuje sa pred kolektívom triedy: 

 za prospech - priemer do 1,5  

 za výbornú dochádzku do školy (0-10 vymeškaných hodín) 

 za reprezentáciu školy  

 za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností  

 za dlhodobú aktívnu prácu na vyučovaní  

 za vytváranie korektných vzťahov medzi spolužiakmi  

 za príkladné správanie  

 za nezištnú pomoc, príkladný čin, pomoc spolužiakom  

 zlepšenie si prospechu o jeden stupeň v porovnaní s predchádzajúcim 

klasifikačným obdobím  

2. Pochvala riaditeľom školy  

- udeľuje sa pred všetkými žiakmi školy: 

 za výborný prospech - priemer 1,0  

 za úspešnú reprezentáciu školy (umiestnenie na 1. - 3. mieste na regionálnom 

kole a vyššie, úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole) - za umiestnenie na 

súťažiach odmeňuje žiakov na konci školského roka vecnou odmenou  

 príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou  

3. Ocenenie žiakov, ktorí ukončia povinnú školskú dochádzku na našej škole  

- udeľuje sa pred všetkými žiakmi školy 

Ocenenie je spojené s odovzdaním Diplomu riaditeľa školy a starostu obce a vecnej 

odmeny, ktorú poskytuje Rodičovské združenie pri škole. Udelenie pochvaly v súlade s § 38 

zákona č. 596/2003 Z. z. nejde v režime správneho konania. 

 

Kritérium pre udelenie: výborný prospech – priemer 1,0 a zároveň umiestnenie na 1. - 

3.mieste na regionálnom a vyššom kole súťaží  

 

 

 

3.2 Výchovné opatrenia – pokarhania 

 

V živote školy bude vždy prichádzať k situáciám, kedy časť žiakov vo väčšej či menšej 

miere porušuje pravidlá správania deklarované v tomto školskom poriadku. Aby sa zamedzilo 

ďalšiemu, prípadne i závažnejšiemu porušovaniu školského poriadku, prichádza do úvahy 

uloženie výchovných opatrení. 

V prípadoch rozhodovania, či došlo k porušeniu dohodnutých pravidiel správania a aká 

sankcia je primeraná v prípade preukázaného previnenia má každá osoba právo na 

spravodlivý proces. Znamená to, že dotknutá osoba má možnosť včas sa vyjadriť k tvrdeným 

skutočnostiam, s ktorými má možnosť sa riadne oboznámiť. 
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1. Menej závažné porušenie 

 

 zabúdanie pomôcok na vyučovanie, žiackej knižky  

 nevhodná úprava zovňajšku  

 chýbajúce, alebo nevhodné prezuvky  

 neplnenie si povinnosti týždenníka  

 neobalené učebnice  

 nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, službukonajúceho učiteľa, 

zastupujúceho učiteľa 

 ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty medzi 

spolužiakmi  

 bezdôvodné neskoré príchody na vyučovaciu hodinu 

 bezdôvodný prechod na iné poschodie bez povolenia učiteľa 

2. Závažné porušenie 

 bezdôvodné opustenie školy  

 prepisovanie známok v žiackej knižke, v elektronickej žiackej knižke 

 klamstvo, podvod  

 hrubé, vulgárne a arogantné správanie k učiteľom, zamestnancom školy a 

spolužiakom  

 používanie mobilných zariadení 

 drobné poškodenie školského majetku - nie úmyselné  

 neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi (nadávky, roztržky)  

 opakované menej závažné porušenie školského poriadku = 4-6 zápisov 
 žiak nesmie otvárať dvere do budovy školy bez pokynu zamestnancov školy 

3. Hrubé porušenie 

 útok na učiteľa  

 šikanovanie spolužiakov  

 fyzické ublíženie sebe i spolužiakom  

 vydieranie  

 krádež  

 fajčenie, užívanie alkoholu, drog v škole i mimo nej  

 úmyselné ničenie školského majetku  

 zneužitie osobných údajov zamestnancov školy a žiakov na internete a v iných 

médiách  

 opakované menej závažné porušenia - viac ako 6 zápisov  

 opakované závažné porušenia - viac ako 3 zápisy  

 

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť nasledovné výchovné 

opatrenia: 

1. Napomenutie triednym učiteľom - sa ukladá po prerokovaní na pedagogickej rade a so 

súhlasom riaditeľa školy. Udeľuje sa za: 

 3 menej závažné porušenia školského poriadku  

2. Pokarhanie triednym učiteľom - sa ukladá po prerokovaní na pedagogickej rade a so 

súhlasom riaditeľa školy. Udeľuje sa za: 
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 viac ako 3 menej závažné a súčasne 1 závažné porušenie školského poriadku  

 3 závažné porušenia školského poriadku  

 

Napomenutie od triedneho učiteľa a pokarhanie od triedneho učiteľa nepodliehajú režimu 

správneho konania. 

3.Pokarhanie riaditeľom školy sa ukladá za: 

 hrubé porušenie školského poriadku  

 6 a viac menej závažných porušení školského poriadku  

 

Riaditeľ školy ukladá výchovné opatrenie po prerokovaní v pedagogickej rade, môže však 

uložiť výchovné opatrenie aj v prípade, ak má pedagogická rada iný názor.  

Pokarhanie riaditeľa školy má písomnú podobu. Neukladá sa v režime zákona o správnom 

konaní, nemá žiadne predpísané náležitosti, ale jeho nevyhnutnou logickou súčasťou je výrok 

(o uložení pokarhania od riaditeľa školy) a odôvodnenie (z akých dôvodov bolo výchovné 

opatrenie uložené – uvádzame, čoho sa konkrétne žiak dopustil). Uloženie týchto výchovných 

opatrení je konečné a nemožno sa proti nim odvolať. Zákonom nie je stanovená podmienka, 

že musia byť doručené do vlastných rúk, ale ich doručenie rodičovi by malo byť 

preukázateľné. 

Výchovné opatrenie sa ukladá, čo najskôr po tom, ako sa žiak priestupku dopustil. 

Uloženie výchovného opatrenia nevylučuje klasifikáciu zníženou známkou zo správania. 

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov výchovné opatrenie konkrétnemu 

žiakovi nemožno ukladať pred kolektívom školy ani ho inak zverejňovať. Výchovné opatrenie 

možno zverejniť len pred triedou, ktorú žiak navštevuje, a pred jeho zákonnými zástupcami. 

Na vysvedčenie sa uloženie výchovného opatrenia nezapisuje. 

3.3 Klasifikácia správania 

 Stupeň 1 (veľmi dobré) 

 žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného 

poriadku školy  

 ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení  

 

 Stupeň 2 ( uspokojivé) 

 žiak sa závažnejšie previnil alebo opakovane menej závažne previnil  

 neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi  

 je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť  

 Stupeň 3 ( menej uspokojivé ) 

 správanie žiaka v škole i mimo nej je v rozpore s pravidlami správania a 

ustanoveniami vnútorného poriadku školy  

 aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy sa dopúšťa ďalších závažných a 

hrubých previnení voči školskému poriadku  

Stupeň 4 ( neuspokojivé) 

 žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy  

 zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a hrubými previneniami 

ohrozuje ostatných žiakov a učiteľov  
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Všeobecne, bez spájania s konkrétnym menom, možno o výchovných opatreniach, 

znížených známkach zo správania hovoriť aj verejne.   

 

 V prípade porušenia zákazu požitia alkoholického nápoja alebo inej návykovej 

látky žiakom postupujeme nasledovne: 

 Pohovor s triednym učiteľom,  oznámenie obci v zmysle § 5, odsek 10 zákona 

č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pokarhanie 

riaditeľkou školy a oznam zákonným zástupcom žiaka 

 Oznámenie obci v zmysle § 5, odsek 10 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve, znížená známka zo správania na stupeň 2, 

predvolanie zákonných zástupcov žiaka a pohovor u riaditeľky školy 

 Oznámenie obci v zmysle § 5, odsek 10 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve, znížená známka zo správania na stupeň 3, 

predvolanie zákonných zástupcov žiaka na pohovor u riaditeľky školy a návrh 

na prijatie žiaka do Diagnostického centra 

 Návrh na prijatie žiaka na liečenie zo závislosti 

 V prípade porušenia ostatných zákazov sa postupuje nasledovne: 

 Napomenutie triednym učiteľom a oznam zákonným zástupcom žiaka 

 Pokarhanie triednym učiteľom, pohovor u výchovného poradcu a oznam 

zákonným zástupcom žiaka 

 Pohovor u riaditeľky školy a oznam zákonným zástupcom žiaka 

 Pokarhanie riaditeľkou školy a predvolanie zákonných zástupcov žiaka 

k triednemu učiteľovi 

 Znížená známka zo správania na stupeň 2 a oznam zákonným zástupcom žiaka 

 Pohovor so zákonnými zástupcami žiaka u riaditeľky školy 

 Znížená známka zo správania na stupeň 3 a oznam zákonným zástupcom žiaka 

 Návrh na prijatie žiaka do Diagnostického centra 

Záver 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky posúdi 

triedny učiteľ s vedením školy, prípadne pedagogická rada. 

Školský poriadok bol prerokovaný v rade školy a v pedagogickej rade 28. 08. 2017 a 

nadobúda účinnosť 01.09.2017.  

S obsahom školského poriadku sa zoznámia žiaci na triednickej hodine a oboznámenie 

potvrdia podpisom. Rodičia a zákonní zástupcovia žiakov  budú oboznámení so školským 

poriadkom na plenárnom a triednom rodičovskom združení. 

 

V Sučanoch, 28.08.2017    ………...……………....................................... 

       pečiatka a podpis riaditeľa školy 

Doplnené 29. 8. 2018 na pedagogickej rade.  


