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A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

 

I. Organizácia školského roka 

1. Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý  

a druhý polrok.  

2. Vyučovanie podľa rozvrhu trvá päť dní v týždni. V dňoch pracovného 

pokoja a štátnych  sviatkoch sa  v škole nevyučuje. 

3. Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého 

polroka.  

4. Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné 

prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa 

rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny.  

 

II. Organizácia vyučovacieho dňa 

     Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ 

školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický 

zamestnanec a ostatní zamestnanci. 

 

Časový harmonogram vyučovacieho dňa: 

Čas Náplň práce 

07:00 – 07:20                           škola príchod žiakov do školy 

07:30 – 12:55                           škola priebeh vyučovania podľa rozvrhov 

11:00 – 15:30                           ŠKD záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť pre  

žiakov prihlásených do ŠKD 

10:00 – 10:20                           škola zdravotná  prestávka 

11:30 – 13:30                           škola obedy v školskej jedálni 

11:15 – 14:50  tried. hodiny, záujmová činnosť – krúžky,... 
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Časový harmonogram vyučovacích hodín a prestávok: 

Poradie vyuč. hodín Vyučovacie hodiny Prestávky 

1. 07:30 h  – 08:15 h  08:15 – 08:20            (5 min.) 

2. 08:20 h  – 09:05 h 09:05 – 09:15          (10 min.)  

3. 09:15 h  – 10:00 h 10:00 – 10:20          (20 min.) 

4.         10:20 h  –  11:05h  11:05 – 11:15          (10 min.) 

5. 11:15 h  – 12:00 h 12:00 – 12:10          (10 min.) 

6. 12:10 h  – 12:55 h 12:55 – 13:15          (20 min.) 

7. 13:15 h  – 14:00 h triednické hodiny a činnosť 

8. 14:10 h – 14:50 h  v záujmových útvaroch 

 

     Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných 

priestoroch podľa rozpisu schváleného vedením  školy a zverejnenom na 

centrálnej nástenke v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať 

žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené. 

 

III. Práva a povinnosti žiakov 

 

 1. Každý žiak má právo:  

 na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, v 

materinskom jazyku - zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných 

informácií - primerané jeho veku,  schopnostiam, záujmom a 

zdravotnému stavu,  

 na jemu zrozumiteľný výklad učiva,  

 na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so 

svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom 

vzdelávacím  programom,  

 na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích 

výsledkov, 

 žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na 

výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré 

zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, 

ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,  
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 k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď, 

 na objektívne hodnotenie, 

 dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, 

kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola, 

 má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a 

využívania,  

 v primeranom čase, priestore a vhodným  spôsobom vyjadriť svoj názor v 

diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise,  

 na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho 

schopnosti a zdravotný stav,  

 dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-

vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov, 

 na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi.  

 

2. K povinnostiam žiaka patrí:  

 osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na 

veku primeranej úrovni,  

 osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa 

nich, 

 svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a 

neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,  

 chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, 

pomáhať pri udržiavaní poriadku v triedach, na chodbách, v školskej 

jedálni a okolí školy,  

 šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne 

zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami, inventárom školy, 

 dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach 

a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku,  

 do školy prichádzať minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania,  

 správať sa v škole, na verejnosti, v mimo vyučovacom čase, počas 

voľných dní aj cez prázdniny tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy, 

 zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s 

hygienickými i mravnými požiadavkami (v škole si žiak prezuje obuv a 

vrchné ošatenie si odkladá v šatniach). 
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3. Žiakovi nie je dovolené :  

 fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach 

organizovaných školou, 

 prinášať do školy alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, 

je zakázané so spolužiakmi a rovesníkmi testovať ich účinky v škole, na 

výletoch, exkurziách, kultúrnych a športových podujatiach,  

 nosiť do školy alebo na činnosti organizované školou pomôcky a veci, 

ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť spolužiakov na vyučovaní, alebo 

by mohli ohroziť ich zdravie, prípadne život, 

 konzumovať počas vyučovacích hodín potraviny – výnimku tvoria 

zdravotné problémy,  

 znečisťovať steny, ničiť inventár tried, učební (interaktívne a magnetické 

tabule, audiovizuálnu techniku, rádia, CD – prehrávače, nástenné mapy, 

školské lavice a stoličky,......) sociálnych zariadení a všetkých školských 

i mimoškolských priestorov,  

 sedieť, stáť na parapetných doskách, otvárať okná a vykláňať sa z nich, 

vyhadzovať von papiere a iné odpadky, či školské pomôcky, vystupovať 

na lavice a hojdať sa na stoličkách, 

 vulgárne sa vyjadrovať,  

 nosiť do tried vrchné ošatenie a obuv, 

 prinášať do školy drahé veci a vyššiu sumu peňazí, škola nebude niesť 

zodpovednosť za stratené alebo odcudzené veci a finančné prostriedky. 

 

 

     Žiakom sa neodporúča nosiť do školy mobilný telefón. Škola za jeho 

stratu, poškodenie nebude niesť zodpovednosť. Počas vyučovacích hodín 

a všetkých prestávok je zakázané zhotovovať akýkoľvek obrazový alebo 

zvukový záznam.  

 

     V odôvodnených prípadoch žiak môže použiť mobilný telefón           

(zdravotné problémy žiaka, dohoda s rodičmi, vyhľadávanie rozširujúcich  

informácií k učivu) len po vzájomnej dohode a súhlasom vyučujúceho, 

triedneho učiteľa,  riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. V opačnom  

prípade mu bude mobilný telefón odobratý, odovzdaný triednemu 

učiteľovi a na prevzatie bude prizvaný  zákonný zástupca. 
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IV. Výchovné opatrenia  

sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.  

 

1. Pochvaly a iné ocenenia  

      Žiakom školy sa udeľujú pochvaly za výborný prospech, správanie, 

dochádzku, reprezentáciu školy a za záslužný alebo statočný čin. Pochvaly sa 

udeľujú ústne alebo písomne, úspechy žiakov sú oznámené rodičom na 

plenárnych a triednych RZ, zverejnené na nástenke školy alebo  na web – 

stránke školy. 

Škola udeľuje :  

 pochvalu od vyučujúceho  k práci žiakov v KZ,  

 pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,  

 pochvalu od triedneho učiteľa,  

 pochvalu od riaditeľa školy,   

 diplom,  

 po schválení rodičovskou radou  - vecnú /finančnú/ odmenu, 

  najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie starostovi 

obce ako zriaďovateľovi školy.  

 

 

2. Odmeňovanie žiakov  

     Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách školy môžu byť žiakom 

udelené za polročné hodnotiace obdobie nasledovné výchovné opatrenia: 

Kolo Umiestnenie  

v súťaži 

Výchovné opatrenia 

školské 1. – 3. miesto pochvala TU 

okresné 1. – 3. miesto pochvala RŠ 

krajské 1. – 3. miesto,   

úspešný riešiteľ 

pochvala RŠ, 

ocenenie starostom 

obce 
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3. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

     Žiakom za udeľujú za opakované a závažné porušenia školského poriadku. 

Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu 

predchádza objektívne prešetrenie previnenia. Podľa závažnosti previnenia sa 

ukladá niektoré z týchto opatrení:  

  zápis do klasifikačného záznamu, 

  zápis do žiackej knižky, 

  napomenutie triednym učiteľom a pokarhanie triednym učiteľom,  

  riaditeľské pokarhanie, 

  znížená známka zo správania.  

     Pri zápisoch v klasifikačnom zázname o preukázateľnom porušení školského 

poriadku sa podľa závažnosti zápisu uloží nasledovné výchovné opatrenie, ktoré 

posúdi triedny učiteľ:  

Počet zápisov v priebehu I. polroka 

aktuálneho  šk. roka 

Výchovné opatrenie 

za prvých 5 negatívnych zápisov  napomenutie od triedneho učiteľa 

za ďalších 5 zápisov pokarhanie od triedneho učiteľa 

za ďalších 5 zápisov pokarhanie od riaditeľa školy 

za ďalších 5 zápisov znížená známka zo správania  

o 1 stupeň,................ 

 

     Ak nenastane náprava a žiak získa ďalšie zápisy do klasifikačného záznamu, 

žiackej knižky za opakované závažné porušenia školského poriadku, bude mu 

znížená známka zo správania na druhý, resp. tretí, štvrtý stupeň. Triednym 

učiteľom navrhnuté zníženie známky zo správania je vždy prerokované na 

pedagogickej rade. V prípade závažného porušenia pravidiel školského 

poriadku, môže byť žiakovi udelená okamžite znížená známka zo správania. 

     Vulgárne vyjadrovanie žiaka voči pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom školy, spolužiakom, dospelým osobám, šikanovanie, ničenie 

inventára školy je neprípustné a špecifikované ako hrubé porušenie školského 

poriadku. 
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B  ZÁSADY SPRÁVANIA ŽIAKOV 

I. Oslovenie a pozdravy   

 žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán riaditeľ, pani učiteľka, 

pán školník a podobne,  

 žiaci zdravia pozdravom: „Dobrý deň“, „Dobré ráno“, 

 žiaci pozdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú, ak príde 

do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa,  

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

praktických aktivitách, pri písaní kontrolných prác a na pokyn 

vyučujúceho žiaci nezdravia,  

 žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo školy. 

 

 II. Príchod žiakov do školy 

1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú  najneskôr o 7.20 h tak, aby pred 

začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými 

pomôckami.  

2. Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sú porušením   

školského poriadku, za každé 3 takéto príchody bude žiakovi udelená 1 

neospravedlnená hodina. 

3. Do budovy školy vchádzajú žiaci hlavným vchodom. 

4. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr ako je stanovená 

doba, disciplinovane čakajú  pred budovou školy (škola nezodpovedá v 

tomto čase za bezpečnosť žiakov) alebo na mieste, ktoré im určil učiteľ. 

Vstup do budovy školy je bez vedomia vyučujúceho zakázaný.  

5. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v 

čase, písomne oznámenom v žiackej knižke,  informovanom súhlase. 

6. Žiak sa v škole prezuje do zdravotnej obuvi, ktorú má označenú, do školy 

ju nosí v osobitnom vrecúšku. Vychádzkovú obuv, ktorú má podpísanú 

alebo inak označenú, necháva počas vyučovania, výchovnej činnosti v 

šatni (nenosí ju do triedy). 

7. Žiaci na bicykli, kolieskových korčuliach prichádzajú do školy – jej 

vonkajších priestorov len na vlastné riziko. Vstup do  budovy školy na 

bicykli, kolieskových  korčuliach je zakázaný. Škola za poškodenie, či 

krádež bicykla, kolieskových korčúľ nenesie zodpovednosť. 



 

9 
 

III. Náplň práce týždenníkov a triednej samosprávy 

 

 týždenníci sú dvaja žiaci, ktorých mená zapíše triedny učiteľ do triednej 

knihy, 

 ak na vyučovaciu hodinu nepríde vyučujúci do 5 min., povinnosťou 

týždenníkov je nahlásiť danú skutočnosť vedeniu  školy, 

 na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásia neprítomných žiakov, 

 pripravujú triedu na vyučovanie – zabezpečia kriedu, učebné pomôcky,.... 

 pre učebné pomôcky chodia  pred zborovňu po zazvonení, podľa potreby 

aj skôr  (mikroskopy, geografické mapy a atlasy,....) po dohode 

s vyučujúcimi, 

 starajú sa o čistotu tabule,  dbajú na poriadok v triede, aby nebol 

poškodzovaný školský majetok, poškodenie inventára triedy nahlásia      

triednemu  učiteľovi, 

 počas prestávok zabezpečujú vetranie triedy otváraním malých vetracích 

okien, počas veľkých prestávok otvoria veľké okná na prevetranie triedy 

len so súhlasom vyučujúceho, 

 na konci vyučovania týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy, umyjú 

tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú, či je uzatvorený vodovodný 

kohútik, zhasnuté svetlá a stoličky žiakov vyložené na laviciach, 

 samospráva triedy je volená na daný školský rok, jej úlohou je vzorné 

plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce školy a triedy. 

 

 

 

IV. Správanie žiakov na vyučovaní  

 

1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických 

i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito 

pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.  

2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne 

pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu 

potrebuje na vyučovanie. 
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3. Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku. V prípade, ak si 

žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na 

vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení. 

4. Ak si žiak zabudne žiacku knižku 10-krát  za polrok, môže mu triedny 

učiteľ udeliť alebo navrhnúť niektoré výchovné opatrenie. 

5. Miesto určené v zasadacom  poriadku môže žiak meniť len so súhlasom 

vyučujúceho. 

6. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa 

zasadacieho poriadku. 

7. Na vyučovacej hodine žiak sa správa slušne, sleduje činnosť v triede, je 

aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje. 

8. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa 

zdvihnutím ruky. 

9. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa 

vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu. 

10.  Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto... len so 

súhlasom vyučujúceho. 

11.  Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku, vzorne sa stará 

o učebnice, učebné pomôcky a školské potreby. Každý žiak je povinný 

mať učebnice a zošity podpísané a obalené, je zakázané do učebníc 

kresliť, vytrhávať listy. 

12.  Manipulovať s oknami, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi,    

audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Žiaci  

dbajú, aby steny, podlahy tried a učební boli čisté, šetrne zatvárajú dvere 

v triedach, učebniach, WC a nepoškodzujú ich. Pri úmyselnom 

poškodzovaní a ničení majetku školy škodu hradí rodič, resp. zákonný 

zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu uhradí 

kolektív triedy, príp. skupiny – chlapci, dievčatá. 

13.  Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje.   

Šperky, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú 

zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej osobnej veci, oznámi to 

triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.  

14.  Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy - 

omamné látky. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé narušenie 

disciplíny, ktoré triedny učiteľ okamžite rieši s rodičmi a vedením školy. 

15.  Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne 

prostredníctvom triedneho učiteľa. 
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V. Správanie  žiakov cez prestávky  

 

1. Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje 

spolužiakov, bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa 

správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia 

osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. 

Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych 

ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši 

triedny učiteľ a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou 

zo správania.  

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

odpadky.  

3. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú 

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

vykonanie osobnej hygieny. Cez malé prestávky žiaci desiatujú v 

triedach. Dvere počas malých prestávok sú na triedach otvorené.   

4. Veľká prestávka začína po 3. vyučovacej hodine. Počas prestávky sa žiaci 

nachádzajú  na školskom dvore a rešpektujú pokyny dozor konajúcich 

pedagógov. Za nepriaznivého počasia žiaci zostávajú na školských 

chodbách: žiaci z druhého poschodia na chodbe na 2. poschodí, žiaci z 

tried na 1. poschodí a zo suterénu – na 1. poschodí. 

5. Ak majú žiaci vyučovanie v jazykovej učebni, vezmú si potrebné veci a  

po zazvonení na vyučovaciu hodinu sa presunú pred zborovňu, pokiaľ nie 

sú dohodnutí s vyučujúcimi o inom postupe presunu.  

6. Žiaci 1. - 4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením 

svojich učiteľov. 

7. Žiaci 5. - 9. ročníka odídu spoločne tesne po zazvonení na  hodinu TV do 

šatne, kde sa prezlečú a tam čakajú na svojho učiteľa.     

8. Hodinu TEV, TSV opúšťajú žiaci spoločne s vyučujúcim.  

9. Na technickú výchovu, techniku, svet práce, informatiku odchádzajú žiaci 

z triedy pod vedením vyučujúceho.  
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VI. Odchod žiakov zo školy  

 po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci 

do školskej tašky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných 

nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu, odkladací priestor pod lavicou 

zostáva prázdny, 

 na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu a pod jeho vedením všetci 

odídu do šatne, kde sa prezujú, oblečú a opustia budovu školy, 

 žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni si uložia školskú tašku do šatne 

a idú sa naobedovať, po obede, ak nemajú žiadnu inú školskú činnosť, 

odchádzajú domov, 

 zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v priestoroch školy, pred 

budovou školy a na ihriskách  nie je dovolené,  

  pri čakaní na autobus sa žiaci okolo zastávky nenaháňajú, nepoškodzujú 

a neničia priestory autobusovej zastávky a nepoužívajú vulgárne výrazy, 

 v prípade skráteného vyučovania (neprítomnosť vyučujúcich, školské 

i mimoškolské akcie,......) sú žiaci povinní  opustiť budovu školy, školský 

areál, z bezpečnostných dôvodov sa neprechádzať po obci, ale ihneď 

odísť domov. 

 

VII. Dochádzka žiakov do školy  

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a 

zúčastňovať sa aktivít, ktoré organizuje škola.  

2. Ak žiak vopred vie, že vymešká vyučovanie pre vopred známu príčinu, 

vyžiada si povolenie. Žiadosť o uvoľnenie musí byť:  

 písomná a podpísaná rodičmi, na 1 až 3 dni uvoľní žiaka triedny 

učiteľ, na viac ako 3 dni uvoľní žiaka z vyučovania riaditeľ školy, 

 ústna, telefonická, pri uvoľnení z jednej vyučovacej hodiny v priebehu 

dňa dáva súhlas príslušný vyučujúci, ktorý danú skutočnosť oznámi 

triednemu učiteľovi, v prípade zdravotných problémov, mimoriadnych 

udalostí si  zákonný zástupca osobne vyzdvihne žiaka zo školy, žiak 

nesmie svojvoľne opustiť školu, 

 ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, 

zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť 

škole, najneskôr do 24 hodín, 

 ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej 

domácnosti alebo je s nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú 
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chorobu,  zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť neodkladne 

riaditeľovi školy, 

 zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi resp. 

riaditeľovi školy každé vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje 

individuálny prístup zo strany pedagógov, 

 ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho 

zákonný zástupca (rodič) porušujú § 36 Školského zákona - povinná 

školská dochádzka - neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za 

neospravedlnenú. Triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľstva školy 

zasiela rodičovi upozornenie na nedbalú školskú dochádzku - 

najneskôr po troch dňoch neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na 

vyučovaní!  

 za každú neúčasť (choroba, žiadosť od rodičov,........) na vyučovaní je 

žiak povinný po príchode do školy predložiť triednemu učiteľovi 

dôvod neprítomnosti len v žiackej knižke, výnimku tvoria 

ospravedlnenky z mimoškolských aktivít (ZUŠ, dobrovoľní 

hasiči,.........), 

 ak žiak vymešká v jednom polroku viac ako 150 hod. (výnimku tvoria 

vážne zdravotné problémy) a nemá dostatok známok, bude 

komisionálne preskúšaný, 

 žiak môže vynechať za jeden polrok  max. 3 vyučovacie dni (súvislé, 

alebo vybrané po jednom dni) – triednemu učiteľovi  je potrebné 

predložiť ospravedlnenie  len od zákonného zástupcu. 

 

VIII. Správanie žiakov v školskej jedálni 

 každý žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni,  

 vstup do školskej jedálne je žiakom povolený až po skončení vyučovania, 

v ojedinelých prípadoch po dohode s triednym učiteľom, 

 v školskej jedálni sa žiaci správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi 

pedagogického dozoru a zamestnancov ŠJ, 

 žiaci nesmú poškodzovať zariadenie školskej jedálne, 

 po skončení obeda žiak odovzdá použitý riad pri okienku a opustí ŠJ, 

 v prípade odhlásenia z obeda sa žiak riadi pokynmi vedúcej ŠJ. 
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IX. Ochrana zdravia a bezpečnosť žiakov 

1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole 

preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym 

učiteľom.  

2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach 

organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

3. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a 

ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie 

úrazom.  

4. Ak nastane úraz žiaka alebo  zhoršenie zdravotného stavu, je potrebné 

danú skutočnosť oznámiť vyučujúcemu, triednemu učiteľovi, škola 

zabezpečí predlekársku prvú pomoc. 

5. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov 

školy. 

6. Extravagantné účesy, maľovanie, nevhodné oblečenie - je na všetkých 

školských i mimoškolských podujatiach neprípustné, výnimku tvorí 

školský karneval. 

7. Počas vyučovania žiaci dodržiavajú zásady osobnej hygieny. 

8. Žiak  I. stupňa je povinný mať v škole vrecúško s hygienickými 

potrebami.  

 

X. Správanie žiakov na verejnosti 

1. Na školských výletoch, exkurziách, plaveckom a lyžiarskom  výcviku, 

kultúrnych a športových podujatiach sa žiaci správajú tak, aby 

neporušovali zásady a spoločenské normy správania. 

2. Pri stretnutí so zamestnancami školy, spolužiakmi a dospelými osobami 

slušne pozdravia, nepoužívajú vulgárne výrazy. 

3. Počas školského roka a prázdnin dodržiavajú dopravné predpisy a kultúru 

cestovania v dopravných prostriedkoch. 

4. Pri vonkajších aktivitách (bicyklovanie, športovanie, prechádzky po obci) 

neohrozujú svoje zdravie a zdravie spolužiakov, neničia majetok školy 

a obce. 

5. Vo večerných hodinách sa žiaci  nezdržiavajú bez dozoru na kultúrnych 

a športových akciách. 

6. Fajčenie, používanie alkoholických nápojov a omamných látok je na 

verejnosti  zakázané. 
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XI. Práva a odporúčania pre zákonných zástupcov 

 

Zákonný zástupca má právo: 

 zúčastňovať sa na činnosti školy, 

 spolupracovať s Radou rodičov školy a radou školy, 

 podávať návrhy na zlepšenie práce školy, 

 poznať zameranie školy, 

 požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní, 

 požiadať učiteľa o vopred dohodnuté konzultácie, 

 požiadať o uvoľnenie žiaka z vyučovania, 

 informovať sa o prospechu, správaní a dochádzke svojho dieťaťa, 

 pri pochybnostiach klasifikácie požiadať o komisionálne preskúšanie 

z predmetu. 

 

Odporúčania pre zákonného zástupcu: 

 oboznámiť sa so školským poriadkom, ktorý upravuje základné 

požiadavky na žiakov počas vyučovacieho procesu, školských 

a mimoškolských aktivít, 

 rodičia môžu potrebné záležitosti vybavovať denne u vedenia školy 

v úradných hodinách, 

 informovať triedneho učiteľa o všetkých zmenách v osobných údajoch 

žiaka a zákonných zástupcov (napr. zmena adresy, tel. čísla), o závažných 

zmenách zdravotného stavu žiaka, 

 nevhodne nezasahovať do výchovno-vzdelávacieho procesu, ale vytvárať 

priaznivé podmienky pre osobnostný rozvoj žiaka a klímu školy, 

 nerušiť vyučovací proces, konzultácie s vyučujúcimi si dohodnúť vopred, 

 zúčastňovať sa na triednych rodičovských združeniach, ktoré výrazne 

prispievajú k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

 každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní bezodkladne ospravedlniť 

písomne, najneskôr do troch dní po nástupe na vyučovanie. 
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C ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

     Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako 

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

dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom  školy. Z 

uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento školský poriadok, ktorý sa opiera o 

platnú legislatívu Ministerstva školstva SR – Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhlášky ministerstva školstva SR č. 320/2008 

o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z. Je to súhrn noriem, zásad a 

pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných 

zamestnancov školy. 

      Školský poriadok pre žiakov bol prerokovaný a schválený na pedagogickej 

rade dňa 31. 08. 2017, účinnosť nadobúda 04. 09. 2017. Zároveň stráca účinnosť 

Vnútorný poriadok školy ZŠ s MŠ v Kolároviciach zo dňa 30. 08. 2007. 

 

 

 

 

 

V Kolároviciach 31. 08. 2017                                                               Mgr. Stanislav Klimo 

                                                                                                                     riaditeľ školy 


