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Riaditeľstvo Základnej školy Štefana Šmálika v Tvrdošíne, dňom 30.8. 2019 vydáva 

tento školský poriadok. 

 

Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak. 

 

 Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá 

na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na 

vyučovanie a dodržiava vnútorný poriadok školy. Žiak sa tak správa aj mimo vyučovania, a to 

aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy 

spoločnosti a robil česť škole aj sebe. 

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. 

Rozvrh hodín je umiestnený pri každej triede, učebni a webovom sídle školy. 

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

zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodina trvajú 10 minút, po 4. a 5. vyučovacej 

hodine 15 minút. Každý utorok sa o 7,00 hod. koná sv. omša v kaplnke školy.  

 

Časové rozvrhnutie dňa: 

 

príchod do školy    7,25 – 7,40 
 

 Trvanie vyučovacej hodiny Prestávka 

Vyučovacia hodina OD DO OD DO 

1. 7,45 8,30 8,30 8,40 

2. 8,40 9,25 9,25 9,35 

3. 9,35 10,20 10,20 10,25 

4. 10,25 11,10 11,10 11,25 

5. 11,25 12,10 12,10 12,25 

6. 12,25 13,10 13,10 13,20 

7. 13,20 14,05   

 

Prevádzka školského klubu začína o 11,10 hod. a končí o 16,20 hod.  

 

Stravovanie v školskej jedálni prebieha od 11,20 hod. do 13,45 hod. 

 

 

1. Príchod a dochádzka žiakov do školy 
 
1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Po 

vstupe do budovy použije pridelený čip na zaznamenanie dochádzky cez čítacie 

zariadenie pri dverách. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase 

riadneho vyučovania. 
2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na nepovinné predmety 

a záujmové krúžky, ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD, 

do záujmových krúžkov a účasť na vyučovaní predmetov povinná. 
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3. Žiak prichádza do školy vhodne oblečený a upravený, čisto a bez výstredností 

v oblečení a farbení vlasov. Chlapci v budove školy nenosia žiadnu pokrývku hlavy. 

V prípade zistenia výstredností v oblečení a farbení vlasov bude žiakovi daný termín 

na odstránenie týchto výstredností. Ak žiak nebude rešpektovať daný termín bude mu 

udelené výchovné opatrenie po prerokovaní v pedagogickej rade. 
4. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie 

sumy  peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť. 
5. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, 

ako sú zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky a drogy. Žiak nesmie v škole použiť 

mobilný telefón, ani iné mobilné komunikačné zariadenie a audiovizuálne prostriedky 

počas celého vyučovania, vrátane prestávok, stravovania v ŠJ, kultúrnych 

a spoločenských akcií organizovaných školou. Mobilný telefón musí byť vypnutý 

v celej budove školy, okrem priestoru od hlavného vchodu po drevenú prepážku. 

V prípade porušenia tohto zákazu bude žiak zapísaný do klasifikačného záznamu do 

časti „Poznámky k práci žiakov“ a ďalej sa bude postupovať podľa pokynov pri 

udeľovaní výchovného opatrenia. MT je možné používať počas vyučovania len 

v nevyhnutných prípadoch v komunikácii s rodičmi so súhlasom vyučujúceho alebo 

dozorkonajúceho. 
6. Žiak má prísne zakázané propagovať extrémistické skupiny a hnutia. 
7. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické 

potreby. 
8. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom 

zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne 

nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti 

na organizovanej akcii. 
9. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou 

formou, z jednej vyučovacej hodiny, od príslušného vyučujúceho, na jeden deň od 

triedneho učiteľa, na viac dní od riaditeľa školy. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá 

najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. 

Takto môže zákonný zástupca ospravedlniť žiaka 1x za polrok. Vo výnimočných 

a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie 

o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak 

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

vyučovacie dni, predloží žiak, alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 
10. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia triednemu 

učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín. 
11. Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne. 
12. Za tri bezdôvodne neskoré príchody na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú 

hodinu. 
13. Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od 

triedneho učiteľa, riaditeľovi školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo 

navrhnúť žiaka na iné ocenenie udelené riaditeľom školy a Rodičovskou radou. 
14. Za neospravedlnené hodiny môže žiakovi navrhnúť výchovné opatrenie, znížená 

známka zo správania, alebo škola môže oznámiť rodičov žiaka na priestupkové 

oddelenie Okresného úradu pre zanedbanie povinnej školskej dochádzky. 
15. Za 1-4 neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy návrh 

na pokarhanie od triedneho učiteľa. Za 5-9 neospravedlnených hodín (t.j. viac ako 

jeden vyučovací deň) podáva riaditeľovi školy návrh na pokarhanie od riaditeľa školy. 
16. Za 10-25 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2 (uspokojivé) zo 

správania. 
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17. Návrh na stupeň 3 (menej uspokojivé) predkladá za 26-60 neospravedlnených hodín. 
18. Nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje žiakovi stupeň 4 (neuspokojivé) zo 

správania. 
19. Žiak prichádza do školy hlavným vchodom v čase od 7,25 hod., prezuje sa do 

hygienicky vhodných prezuviek vo vestibule školy, vrchné oblečenie si zavesí pred 

triedu na vešiak, uloží obuv do lavičiek, a najneskôr do 7,40 hod. zaujme svoje miesto 

v triede alebo učebni.  
20. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom 

vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy. 
21. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovená doba, sa nesmú zdržovať v budove 

školy. Pri zlom počasí sa môžu zdržiavať vo vestibule do 7,25 hod. Do tried môžu 

odísť až o 7,25 hod. 
22. Každý utorok o 7,00 hod. sa v kaplnke školy bude konať sv. omša. Škola v tento deň 

bude otvorená o 6,45 hod. 
23. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede 

a u triedneho učiteľa. 
 

 

2. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách 
 

1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými 

potrebami a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu 

hodinu si nosí žiacku knižku. 

2. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na 

vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo 

navrhnutá znížená známka zo správania. 

3. Ak si do školy neprinesie žiacku knižku, zapíše sa to do  poznámok k práci žiakov 

v Klasifikačnom zázname. Každé dve zabudnutia žiackej knižky sa počítajú za 

jednu závažnú poznámku. 

4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom podľa zasadacieho 

poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po 

ukončení hodiny ho pozdraví povstaním. 

5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede 

spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. 

6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím 

ruky. 

7. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa. 

8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej 

hodiny. 

9. Pri vstupe dospelej osoby do triedy zdraví povstaním. 

10. Na hodiny TV sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov učiteľa 

TV. 

11. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie 

ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako 

týždeň, musí vyučujúcemu TV predložiť potvrdenie od lekára. 

12. Žiak je povinný šetriť školské učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje 

miesto a všetky spoločné priestory triedy a školy. 

13. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadne spôsobené 

škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka, 

podľa rozsahu zavinenia. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 
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14. Manipulovať s oknami, závesmi, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi 

prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. 

 

 

3. Správanie žiakov počas prestávok a cez 
voľný čas v škole 
 

1. Malé prestávky sú päť a desaťminútové a veľká prestávka po 4. a 5. vyučovacej 

hodine trvá 15 minút. 

2. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené 

najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, 

vykonanie osobnej hygieny. Žiak desiatuje cez prestávku. 

3. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky. 

4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci 

a disciplinovane sa po zazvonení v sprievode učiteľa presunú. 

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

6. Na veľkú prestávku sa žiaci zdržiavajú v priestoroch chodby vedľa svojich tried. 

Vyhradené priestory je zakázané svojvoľne opúšťať. Veľkú prestávku žiak 

využíva na oddych, riadi sa pokynmi dozorkonajúcich učiteľov a dbá na ochranu 

svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried 5 

minút pred začiatkom 3. vyučovacej hodiny. 

7. Žiak má vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým 

pracovníkom), ako aj voči spolužiakom. 

8. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť, ubližovať si, 

vysmievať sa. Ak bude dokázané, že žiak bol agresorom v šikanovaní bude mu 

znížená známka zo správania na stupeň, ktorý sa určí v pedagogickej rade. Žiak - 

žiaci, ktorí boli svedkami šikanovania, sú to povinní ihneď ohlásiť triednej p. 

učiteľke alebo priamo riaditeľovi školy. Každý žiak, ktorý bude objektom 

šikanovania, je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť. 

 

 

4. Odchod žiakov zo školy  
 

1. Pred odchodom z učebne, žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov 

učiteľa. 

2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci 

a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do priestorov, kde sa prezuje, 

oblečie a opúšťa školskú budovu. 

3. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej 

budovy; zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak 

len za podmienok určených školským poriadkom. Po skončení vyučovania idú 

žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené. 

4. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v priestore na to určenom 

a disciplinovane čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho 

stolovania. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po 

naobedovaní sa žiak oblečie a odchádza domov. 

5. V učebniach a šatniach po ukončení vyučovania nesmie žiak ponechať prezuvky, 

pomôcky, ani žiadne iné svoje osobné veci. 
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6. Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie rodiča, 

v ostatných prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka rodičovi osobne. 

7. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu 

musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov. 

8. Žiakom je zakázané svojvoľne opustiť budovu školy.  

9. Na lekárske ošetrenie bude žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu 

rodičov. 

 

 

5. Podmienky nakladania s majetkom 
 

1. Školský majetok je našim spoločným vlastníctvom a má slúžiť mnohým 

generáciám. Preto každá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza. 

Žiaci opatrne zaobchádzajú s týmto inventárom, nepoškodzujú ho. Každé 

poškodenie majetku hlásia týždenníci triednemu učiteľovi, ktorý následne 

predvolá rodičov žiakov, ktorí majetok poškodili. 

2. Žiaci dbajú, aby steny a podlahy učební boli čisté. Udržiavajú čistotu počas celého 

vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere v učebniach, nebúchajú nimi a nepoškodzujú 

ich. Je dovolené vetrať iba vetracími oknami. Z okien je zakázané vyhadzovať 

odpadky, papiere a iné predmety. Nemanipulujú bez povolenia so žalúziami. 

Vzorne sa starajú o učebnice, učebné pomôcky a školské potreby. Šetria ich 

a udržiavajú v čistote a poriadku. 

3. Akékoľvek poškodzovanie školského majetku alebo jeho odcudzenie budú 

vyvodené dôsledky v zmysle školského poriadku a bude vymáhaná náhrada 

zavinenej škody. 

 

 

6. Podmienky na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia žiakov a och ochrany pred 
sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou 
alebo násilím 
 

1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach 

oblečený a upravený vhodne a čisto. 

2. Každý žiak je povinný mať v škole vlastný uterák. 

3. Žiaci sa správajú ohľaduplne k svojim zdravotne oslabeným spolužiakom. 

4. Ak sa žiak počas vyučovania necíti zdravotne v poriadku, oznámi to ihneď 

vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. 

5. V prípade, že má žiak zdravotné problémy už doma, neprichádza do školy. 

V sprievode zákonného zástupcu navštívi detského lekára. 

6. Lekárske, stomatologické prehliadky, očkovania sa uskutočňujú po dohovore 

lekára s riaditeľom školy. Žiaci sa ich zúčastnia v sprievode rodiča, samostatne 

v čase vyučovania len s písomným súhlasom rodiča. 

7. Žiak je povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa, dozorkonajúceho 

učiteľa, koordinátora prevencie alebo inú osobu konajúcu dozor pri činnosti 

organizovanou školou o vzniku úrazu. 
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8. V prípade školského úrazu je žiakovi poskytnutá prvá pomoc. Lekárnička je 

umiestnená v kancelárii školy. Na odborné ošetrenie sprevádza zraneného dospelá 

osoba. 

9. Žiakom je zakázané: 

 používať akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania alebo 

násilia voči ostatným žiakom 

 naháňať sa v priestoroch školy (vonkajších, vnútorných) 

 vyvolávať hádky a roztržky končiace bitkou, šikanovať spolužiakov 

 vzájomne sa napádať a napádať spolužiakov iných ročníkov – šikanovanie 

 odhadzovať odpadky na podlahu, ktoré potom slúžia ako zdroj úrazu 

 nosiť do školy ostré predmety, nože, boxery, zápalky, petardy, 

pyrotechnické výrobky, nosiť a používať laserové ukazovadlá. 

 vulgárne sa vyjadrovať slovne aj gestami na adresu spolužiakov 

a zamestnancov školy.  

10. Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané! 

11. Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané! 

12. Žiaci sú povinní hlásiť svojmu triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi, RŠ, 

prípadne ZRŠ akékoľvek formy šikanovania, diskriminácie, zastrašovania, 

obťažovania, násilia, ktoré boli použité proti nim alebo ktorého boli svedkom. 

13. Žiak u ktorého bude zistená pedikulóza – zavšivenie, bude v zmysle nariadenia 

RÚVZ v Dolnom Kubíne poslaný domov na odstránenie parazita. Pri opakovanom 

náleze parazita, bude škola požadovať doklad o bezinfekčnosti od detského lekára.  

 

 

7. Porušenie školského poriadku 
 
Nedodržiavanie školského poriadku sa považuje za jeho porušenie. Porušenie školského 

poriadku sa hodnotia nasledovne: 

 3 menej závažné porušenia sa rovnajú jednému závažnejšiemu porušeniu školského 

poriadku. 

 Za 3 závažné porušenia bude žiakovi udelené pokarhanie od triedneho učiteľa. 

 Za 6 závažných porušení bude žiakovi udelené pokarhanie od riaditeľa školy. 

 Za 10 závažných porušení bude žiakovi znížená známka zo správania na II. stupeň. 

 Za 15 závažných porušení bude žiakovi udelené znížená známka na III. stupeň. 

 Dvakrát zabudnutá žiacka knižka predstavuje závažné porušenie školského poriadku. 

 Stratená žiacka knižka sa považuje za závažné porušenie školského poriadku. 

 

 

8. Výchovné opatrenia,  pochvaly a iné 

ocenenia 
 

1. Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, 

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

 Škola udeľuje: 

 pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname, 

 pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky, 

 pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 



 9 

 pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy, 

 diplom, 

 po schválení rodičovskou radou knižnú odmenu. 

Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie zriaďovateľovi, 

primátorovi mesta, prezidentovi republiky a pod. 

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 
V záujme posilnenia disciplíny a zabránenia prípadného šikanovania je v škole zavedený 

kamerový systém na štyroch chodbách. 
Výchovné opatrenia sa ukladajú žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla 

predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne 

prešetrenie previnenia a poklesky. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto 

opatrení: 
- zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu, 

- zápis do žiackej knižky, 

- napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 

- pokarhanie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 

- pokarhanie od riaditeľa školy. 

- 3 „malé“ priestupky sa rovnajú jednému závažnejšiemu porušeniu školského poriadku.  

- za 3 „veľké“ priestupky bude žiakovi udelené pokarhanie od triedneho učiteľa.  

- za 6 veľkých priestupkov bude žiakovi udelené pokarhanie od riaditeľa školy. 

- za 10 veľkých priestupkov bude žiakovi znížená známka zo správania na II. stupeň. 

- za 15 veľkých priestupkov bude žiakovi udelené znížená známka na III. stupeň. 

O charaktere previnenia, po objektívnom prešetrení, rozhodne pedagogická rada. O každom 

výchovnom opatrení musí byť vopred oboznámený zákonný zástupca žiaka. 

 

Klasifikácia správania 
Stupeň 1 (veľmi dobré) 

 Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 

dopúšťa menej závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

 Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému 

pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

 Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

 Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša 

korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 

žiakov a zamestnancov školy. 

 

 

 



 10 

9. Správanie žiakov na akciách 

 organizovaných školou (výlety, exkurzie, 

 a pod.) 
 

1. Výlety a exkurzie sa uskutočnia na základe schváleného plánu na školský rok. 

2. Základný plavecký a lyžiarsky výcvik sa uskutoční len s informovaným súhlasom 

rodičov. 

3. Pre žiakov 1. – 4. ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový 

výlet, pre žiakov 5. – 9. ročníka dva jednodňové výlety, alebo jeden dvojdňový výlet. 

Žiakom 5. – 9. ročníka možno školský výlet predĺžiť s informovaným súhlasom 

zákonných zástupcov o 2 dni pracovného pokoja. (§ 7 vyhlášky 320/2008) 

4. Žiaci sú na začiatku školského roka a pred každou akciou učiteľom poučení 

o pravidlách bezpečnosti a správaní sa na akcii organizovanej školou (zápis do triednej 

knihy, poučení o bezpečnosti) 

 

 

10. Správanie žiakov mimo školy  
 

1. Za správanie žiakov mimo školy zodpovedá zákonný zástupca 

2. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania a vo voľných dňoch tak, aby 

neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti. 

3. Večerných podujatí, kultúrnych vystúpení a pod. sa môžu žiaci zúčastniť len 

v sprievode zákonných zástupcov. 

4. Každý žiak má právo požiadať pedagogického zamestnanca o pomoc aj pri riešení 

svojich problémov mimo školy. 

 

 

11. Správanie žiakov školskej jedálni 
 

1. Žiak má právo sa stravovať. 

2. V ŠJ sa žiak zdržiava len počas vydávania stravy, v čase nevyhnutnom pre 

konzumáciu stravy. 

3. V ŠJ sa zdržiavajú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. 

4. V ŠJ sa žiak správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nepoškodzuje príbory, ani 

ostatné zariadenie. 

5. Žiak dodržiava pokyny dozorkonajúceho učiteľa, iných učiteľov, vychovávateľov 

a rešpektuje nariadenia a pokyny vedúcej ŠJ, ako i kuchárok. 

6. Žiak je povinný odniesť použitý riad k okienku a nechať po sebe čisté miesto. Pri 

odchode od stola zasunie stoličku. 

 

 

12. Povinnosti žiakov v ŠKD 
 

1. O prijímaní do školského klubu rozhoduje riaditeľ školy. 

2. Do ŠKD dochádzajú žiaci hneď po vyučovaní, svoj vrchný odev a aktovky si 

odkladajú na určené miesto. Veci, ktoré je možné zameniť, majú riadne označené. 

Stratu alebo zámenu hlásia p. vychovávateľke. 
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3. Žiak nesmie opusti miestnosť ŠKD bez povolenia vychovávateľky a je povinný riadiť 

sa pokynmi vychovávateľky, bezvýhradne plniť jej pokyny. 

4. Za hry, knihy a iné pomôcky zodpovedá kolektív alebo jednotlivec. 

5. Na obed dochádzajú všetci žiaci spoločne pod vedením p. vychovávateľky.  

6. Pred obedom si každý žiak umyje ruky a pri obede dodržiava všetky pravidlá 

spoločenského stravovania v ŠJ. 

7. Dochádzka prihlásených detí do ŠKD je povinná na základe záväznej prihlášky 

a zápisného lístka. 

8. Zo závažných dôvodov môže byť dieťa uvoľnené zo ŠKD pred stanoveným časom, 

musí však predložiť písomnú žiadosť rodičov. 

9. Za žiaka, ktorý sa do ŠKD nedostavil, ale v škole bol, vychovávateľka nezodpovedá. 

10. Každý žiak je povinný riadiť sa v ŠKD pravidlami školského poriadku, pri 

nedodržiavaní školského poriadku a poriadku ŠKD budú vyvodené príslušné 

opatrenia.  

11. Vo všetkých priestoroch ŠKD žiaci udržiavajú poriadok a čistotu. 

12. Žiaci majú prísny zákaz sadať a vystupovať si na školské lavice. Na sedenie používajú 

stoličky, prípadne koberec. Každý žiak sa pohybuje krokom, nie behom.  

13. Žiaci ŠKD sa v utorok ráno o 7,00 hod. zúčastňujú sv. omše v kaplnke školy. 

 

 

13. Základné práva a povinnosti 
  

 13.1 Práva a povinnosti žiakov 
  

 Práva žiakov 
 

1. Každé dieťa bez výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického 

alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo 

iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie. 

2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho 

talentu, rozumových a fyzických schopností. 

3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať 

v primeranej lehote výsledok hodnotenia. 

4. Žiaci so špecifickými vývinovými chybami učenia, ktorí nie sú zaradení do 

špeciálnych tried, majú byť hodnotení ako žiaci v špeciálnych triedach. 

5. Žiak 5. až 9. roč., ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný 

najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky. 

6. Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní, odo dňa, keď 

bolo žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie. 

7. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na 

triednických hodinách, v školskom časopise, v školskom rozhlasovom vysielaní. 

8. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 

9. Žiak má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako 

vzdelávanie. 

10. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 

11. Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy. 

12. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. 
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13. Majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských, športových, kultúrnych 

a iných aktivít, ktoré organizuje škola. 

14. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora drogovej prevencie. 

15. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti 

a využívania. 

 

 

 Povinnosti žiakov 
 

1. Žiak je povinný dodržiavať všetky pravidlá školského poriadku. 

2. Žiak 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. 

3. Žiak je povinný pracovať v súlade s pokynmi vyučujúcich, zúčastňovať sa všetkých 

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

4. Žiak je povinný pripravovať sa na vyučovanie. Ak sa z vážnych dôvodov nemohol na 

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

5. Po skončení vyučovania sa v budove školy môže žiak zdržiavať iba s pedagogickým 

dozorom. 

6. Žiak sa má správať v škole i mimo školy na verejnosti podľa zásad spoločenského 

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

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

ponižovania spolužiakov, krádeže, ničenie vecí sú hrubým porušovaním školského 

poriadku. 

7. Žiak je povinný chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dodržiavať zásady bezpečnosti 

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

hygienu, poriadok v učebniach, v telocvični a v ostatných priestoroch školy a v jej 

okolí. 

8. Základným dokladom žiaka je žiacka knižka. Žiaci sú povinní nosiť ju do školy. 

Žiacka knižka je opečiatkovaná pečiatkou školy. Strata žiackej knižky sa počíta za 3 

závažné poznámky. Poškodenie, či stratu žiackej knižky sú žiaci bezodkladne povinní 

hlásiť triednemu učiteľovi a zabezpečiť si novú žiacku knižku s pečiatkou školy. 

 

 13.2  Práva a povinnosti zákonných zástupcov 
 

 Práva zákonných zástupcov 
 

 Zákonný zástupca má právo: 

 

1. na slobodnú voľbu školy  pre svoje dieťa  

2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom vedomosti 

v súlade s princípmi a cieľmi  Zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) 

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 

6. zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 
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7. vyjadriť sa k výchovno-vzdelávaciemu  programu  školy prostredníctvom  orgánov 

školskej samosprávy 

8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy 

9. byť písomne upozornení na  porušenie  školského poriadku svojim dieťaťom 

10. v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 

prvého a druhého polroka  požiadať do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané 

vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa 

 

Povinnosti zákonných zástupcov 
 

  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 zavinil, 

6. zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu 

nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona, dôvody neprítomnosti 

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

7. ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca 

je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, 

8. neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne 

odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe 

dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak 

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

predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. V jednom školskom roku 

môže zákonný zástupca žiaka ospravedlniť maximálne 10 dní, v jednom mesiaci 

maximálne tri dni, 

9. pri porušení školského poriadku dieťaťom zákonný zástupca písomne potvrdí, že si 

je vedomý tohto porušenia a možných následkov, 

10. v prípade, že žiak si donesie do školy veci, ktoré sú proti školskému poriadku a bude 

s nimi zaobchádzať počas prítomnosti v škole, budú mu uvedené predmety  odobraté 

a vrátené len zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý písomne potvrdí upozornenie, že si 

je vedomý porušenia školského poriadku a možných následkov.  

 

 13.3 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými 

  zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy 
 

 Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy: 
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 žiaci školy navzájom dodržiavajú zásady slušnosti a dobré mravy, 

 žiaci sa k sebe správajú v duchu tolerancie a kamarátstva, 

 žiaci si navzájom pomáhajú, 

  žiaci sa navzájom rešpektujú, 

 žiaci netolerujú medzi sebou prejavy správania sa, ktorého cieľom je ublížiť, ponížiť, 

ohroziť alebo zastrašiť iného žiaka, 

 žiadny žiak svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom 

získavať vedomosti a zodpovedne pracovať. 

 

Základné pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi školy a pedagogickými 

a ďalšími zamestnancami školy: 

 

 žiaci a zamestnanci školy  pri vzájomnom kontakte dodržujú zásady slušnosti 

a morálky, 

 žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo, 

 žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy, 

 zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka, 

 žiaci školy zdravia zamestnancov školy, 

 pedagogickí zamestnanci pri vyučovacom procese prejavujú zodpovednosť, 

trpezlivosť a zásadovosť, 

 základnou zásadou pri hodnotení vo vyučovacom procese je rovnosť šancí pre 

všetkých žiakov, 

 žiaci školy sa pri vyučovacom procese správajú zodpovedne a disciplinovane. 

 

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 súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, 

že podá na iného žiaka, pedagogického zamestnanca, či zamestnanca školy 

sťažnosť.  

14. Postup školy pri zanedbávaní povinnej 

školskej dochádzky žiaka (§18 ods. 2 zákona 
č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa) 

1. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v rozsahu 1 - 4 vyučovacích hodín udelí 

triedny učiteľ žiakovi pokarhanie (pokarhanie triednym učiteľom). 

2. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na viac ako 4 vyučovacích hodinách riaditeľ 

školy udelí žiakovi pokarhanie. 

3. Za neospravedlnenú neúčasť na viac ako10 vyučovacích hodinách sa udelí žiakovi 

znížená známka zo správania. 

4. Neospravedlnená neúčasť trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa 

považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. 

5. Túto skutočnosť oznámi v zmysle ustanovenia §5 ods. 9 a 10 zákona 596/2003 Zb. o 

štátnej správe v školstve a šk. samospráve RŠ obci, v ktorej má zákonný zástupca 



 15 

dieťaťa trvalý pobyt a sociálnemu úradu, v ktorého územnej pôsobnosti sa obec 

nachádza. 

 

15. Stratégia zvládania šikanovania a násilia 
 v škole 
 

Šikanovanie je zámerné opakované ubližovanie druhému (či už fyzické alebo psychické) 

jednotlivcom alebo skupinou žiakov, napr. bitie, strkanie, krádež  peňazí a vecí, schovávanie a 

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

Jednorazové akcie sa väčšinou za šikanovanie nepovažujú. 

 

Obeť (šikanovaný žiak) 

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

 máva nízke sebavedomie 

 spravidla býva menej zdatný agresor 

 má odmietavý vzťah k násiliu 

 ťažko sa presadzuje medzi vrstovníkmi /deti osamelé, bez kamarátov/ 

 nadmerne ochraňovaný rodičmi 

 provokujúci správaním 

 v kolektíve málo obľúbený 

 

Postup triedneho učiteľa a výchovného poradcu  pri výskyte šikanovania v triede: 

 V triede s výskytom šikanovania zistiť pomocou dotazníka závažnosť problému 

(anonymný dotazník vyplnia všetci žiaci triedy). 

 Pohovor triedneho učiteľa, vých. 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). 

 Pohovor s rodičmi zúčastnených strán samostatne. 

 V prípade viacerých útokov riešenie situácie s políciou, so sociálnym kurátorom. 

 

 

16. Zásady na ochranu žiakov pred šírením 
 legálnych a nelegálnych látok 
 

 

Žiakom 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, 

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

činnostiach organizovaných školou. 

 

Porušenie týchto nariadení sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku. 
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Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych i nelegálnych látok: 

 

 Vstup do budovy cudzím osobám  len po ohlásení u vedenia školy, prípadne 

u dozorkonajúceho učiteľa.  

 Učitelia a pracovníci školy sú povinní upozorniť na podozrivé správanie žiakov. 

 V prípade podozrenia na požitie drogy alebo omamnej látky okamžite riešia 

situáciu v spolupráci s vedením školy. 

 V spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka. 

 V prípade potvrdenia podozrenia z užívania legálnych alebo nelegálnych látok 

vyvodí vedenie školy náležité výchovné opatrenia, o ktorých rozhodne 

pedagogická rada. O jej rozhodnutí bude informovaný zákonný zástupca žiaka 

najneskôr do troch dní od zasadania pedagogickej rady. 

 

 

17. Záverečné ustanovenia 
 

 Školský poriadok bol spracovaný v zmysle týchto platných predpisov: 

 

 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 Zákon o správnom konaní (správny poriadok) č.138/2004 Z.z. – úplné znenie zákona 

č.71/1967 Z.z. o správnom konaní, 

 Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve  v školstve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, 

 Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon, 

 Zákon NR SR č.317/2009   Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch, 

 Zákon NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, 

 Vyhláška MŠ SR o základnej škole č. 320/2008 Z.z. 

 Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na ZŠ 

a SŠ, 

 Metodický pokyn MŠ SR  č. 22/2011  na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných 

škôl. 

 

Všetci žiaci 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. 

 

 

Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou dňa 28.8. 2019 

Školský poriadok bol prerokovaný Radou školy dňa 30.8. 2019 

Školský poriadok bol schválený riaditeľom školy dňa 28.8. 2019 

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 28.8. 2019 


