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ŠKOLSKÝ PORIADOK  

Školský poriadok sa vydáva podľa § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ďalších súvisiacich predpisov s cieľom upraviť výkon práv a povinností 

žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s 

pedagogickými a ďalšími zamestnancami školy, prevádzku a vnútorný režim školy, 

podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred 

sociálno padologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, podmienky nakladania s 

majetkom školy a zásady klasifikácie a hodnotenia výsledkov výchovy a vzdelávania 

žiakov. 

Školský poriadok  je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého kolektívu 

žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi 

v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad 

v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca našej 

školy. 

Primárnym poslaním Súkromnej špeciálnej základnej školy  je ich výchova 

a vzdelávanie.  

Základným princípom, ktorým sa škola riadi je Ľudskosť, tolerancia a rovnosť šancí pre 

každého žiaka. 

Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem Deklarácia práv 

dieťaťa, Listina základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, 

učiteľom i ostatným zamestnancom. 

Aktuálne zmeny a doplnenia sú zapracované v školskom poriadku. Vychádzajú 

z Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

S účinnosťou od 1. septembra 2022. 

1. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 

školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z 

dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní 

so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy 

alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje 

za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole. 

 

2. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým 

triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-
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19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne 

prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie 

prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu. 

 

3. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole 

(prezenčne) z dôvodu podľa bodov 1 a  2,  riaditelia škôl zabezpečia pre deti 

alebo žiakov dištančné vzdelávanie. 

 

4. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona. 

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe                

nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka, 

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe 

nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné, 

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne 

vzdelávanie povinné. 

 

5. Škola oznámi územne príslušnému regionálnemu úradu školskej správy na účely 

poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom 

zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a 

spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu 

príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Regionálny 

úrad školskej správy tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní 

odo dňa ich oznámenia školou. 

 

6. Oznam na budove školy:  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, 

zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a 

chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť 

brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do 

priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné 

telefonicky kontaktovať lekára.  

 

7. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich 

vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. 

 

8. Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy 

nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o 
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svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne 

prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom. ( mení san a základe 

zhoršenia situácie COVID 19, podľa usmernení RÚVZ a platnej legislatívy) 

 

9. Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom školy.
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I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA  

 

Žiak má právo na: 

-  rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

- bezplatné vzdelanie v základných školách, 

- vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto 

zákonom, 

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav  

  v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 

- bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

   zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

  sexuálnemu násiliu, 

- 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, 

- na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24, 

- náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s 

nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu. 

  

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. 

  

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove 

a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; 

nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím 

posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku; 

nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím 
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Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa 

zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov 

dorozumievania. 

Žiak je povinný 

- neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, 

- dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského  

zariadenia, 

- chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý 

škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie, 

- chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli 

bezplatne  zapožičané, 

- pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento 

zákon  neustanovuje inak, 

- konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších 

  osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia,  

- rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými 

mravmi. 

- dodržiavať vyučovací čas a rozvrh prestávok 

- udržiavať v škole poriadok , najmä v súvislosti s konzumáciou potravín a nápojov 

- v odborných učebniach dodržiavať pokyny správania sa vypracované 

vyučujúcimi, ktorí za príslušnú učebňu zodpovedajú 

- nosiť na každú hodinu žiacku knižku a dať si zapísať každú známku, pochvalu 

a poznámku 

- svedomito sa pripravovať na vyučovanie a na každú vyučovaciu hodinu si nosiť všetky 

potrebné pomôcky 

- ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponecháva a odovzdá 

ich 

  škole, kde ukončí školský rok 

- odovzdať mobilný telefón (tablet) ráno pred vyučovaním triednemu učiteľovi, ktorý 

ich odnesie do riaditeľne. Telefón (tablet) bude vrátený žiakovi po skončení vyučovania   

o 13:30. 
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II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

DIEŤAŤA ALEBO ŽIAKA  

 

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, 

ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce 

schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, 

svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo 

školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej 

sústavy. 

  

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má 

právo: 

- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení 

  poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so 

  súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, 

- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a 

   školským poriadkom, 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 

alebo 

  školského zariadenia, 

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 

  prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,  

- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase 

  riaditeľa školy. 

  

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný: 

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 

plnenie školských povinností, 

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školskýmporiadkom, 
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- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

- informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by 

mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

- v prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom 

prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu učiteľku  a riaditeľku školy. 

- povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka 

nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo 

školy vylúčený. 

- Informovať školu alebo školské zariadenie  o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by 

mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Nákazlivú chorobu dieťaťa 

bezodkladne hlásiť triednemu učiteľovi. 

- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

- odhlásiť dieťa z obedu ráno, najneskoršie do 7:00 hod. na telefónnom čísle 0948 

302 618. 

  

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia 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. 

  

Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v 

školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný 

oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho 

neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva 

najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných 

dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka 

na súťažiach. 

  

Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo 

výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 

potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť 

jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie 

ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca 

alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. 
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VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ  

A) Práva ustanovené školským zákonom sa zaručujú rovnako každému uchádzačovi, 

dieťaťu, žiakovi a poslucháčovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo 

vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom. 

  

B) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s 

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

uchádzača, dieťaťa, žiaka alebo poslucháča. Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč nesmie 

byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného uchádzača, 

dieťa, žiaka, poslucháča a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy 

sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania. 

  

C) Uchádzač, dieťa, žiak a poslucháč, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom 

chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého 

zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu. 

  

D) Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a 

poslucháča postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto 

zákona. 

 

E) Počas mimoriadnej situácie COVID-19 sa škola a školské zariadenia riadili 

umerneniami  a rozhodnutím Ministra školstva vedy, výskumu a športu, podľa platnej 

legislatívy a usmernením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine. 
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III.  PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY  

1. Vyučovanie sa riadi podľa rozvrhu hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh 

hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. 

2. Vyučovanie začína o 8.00 hod. a končí o 14.30 hod. 

Časový rozvrh 

1. 8.00 – 8.45 hod. 

2. 8.55 – 9.40 hod. 

3. 9.50 – 10.35 hod. (veľká prestávka) 

4. 10.55 – 11.40 hod. 

5. 11.50 – 12.35 hod. 

6. 12.45 – 13.30 hod. (obedná prestávka) 

7. 13.45 – 14.30 hod. 

 

Harmonogram prestávok 

8.45 – 8.55 hod. po 1. hodine 

9.40 – 9.50 hod. po 2. hodine 

10.35 – 10.55 hod. po 3. hodine 

11.40 – 11.50 hod. po 4. hodine 

12.35 – 12.45 hod. po 5. hodine 

13.30 – 13.45 hod. po 6. hodine 

 

3. Budova školy je otvorená v čase od 6.30 hod. do 17.00 hod. Vstup do budovy 

školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných 

pracovníkov školy. Školský klub je v prevádzke od 6.30 do 17.00 hod. 

4. Žiaci vstupujú do budovy školy o 7.40 hod. (okrem žiakov, ktorí navštevujú 

ŠKD). Žiak prichádza do triedy najneskôr 5 min. pred začiatkom vyučovacej 

hodiny, tak aby bol na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na 

popoludňajšie vyučovanie alebo záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5. min. pred 

začiatkom vyučovania /činnosti/, počkajú na príchod vyučujúceho. 

5. Žiak prichádza do školy po vyhradených chodníkoch , nie po trávnatých 

plochách. Neprelieza plot a vchádza do školského areálu len cez hlavný vchod! 
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6. Budovy školy uzatvorí dozor konajúci učiteľ o 7.55 hod. 

7. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať u hospodárky školy v čase úradných 

hodín. 

8. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach 

alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym či iným 

učiteľom. Prípadné sťažnosti rodičov sa podávajú len písomnou formou a sú 

adresované riaditeľke školy. 

9. Otváranie a zatváranie budovy školy: 

a. 6.30 hod. pre žiakov ŠKD 

b. 7.55 hod. dozor 

konajúci učiteľ zatvára budovu školy 

Cez prestávky a podľa potreby otvára a zatvára budovu školy dozor konajúci učiteľ až 

do 13.30 hod. 

Pri odchode t. j. o 13.30 hod. dozor konajúci učiteľ uzavrie budovu a po 13.30 hod. 

budovu uzatvárajú vyučujúci, ktorí majú popoludňajšiu záujmovú činnosť alebo 

vyučovanie. Posledný z nich, ktorý bude odchádzať z budovy uzavrie školu a postará sa 

o to, aby ju všetci žiaci opustili. 

O 17.00 hod. budovu uzavrú upratovačky, ktoré sú touto činnosťou poverené. 

10. V prípade, že sa pohybuje v budove školy cudzia neznáma osoba , upozornia žiaci 

na ňu dozor konajúceho učiteľa alebo školníka, ktorí zistia dôvody, prečo sa osoba 

zdržiava v priestoroch školy. 

11. Počas mimoriadnej situácie COVID 19 sa upravuje vstup do školského zariadenia 

aktuálne podľa Zelená otvoreným školám na šk. rok 2022/2023. 

Oznam na budove školy:  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená 

telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené 

dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj 

inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri 

výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.  

 

I. Práva a povinnosti žiakov  

 

Žiak má právo: 

• na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní 
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• na dodržiavanie základných psycho - hygienických zásad (počet a dĺžka prestávok, 

dĺžka vyučovania v jednom celku) 

• na kvalitnú výučbu v každom povinnom aj voliteľnom predmete 

• úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu 

• výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku — slovenskom jazyku 

• výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku , schopnostiam, záujmom 

a zdravotnému stavu 

• na komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity a tolerancie 

• slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k prebranej téme 

• na zdôvodnenie klasifikácie 

• v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie prostredníctvom 

zákonného zástupcu 

• individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti 

a zdravotný stav 

• úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti 

• na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu  

krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami 

• na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi 

• ospravedlnenie z vyučovacieho dňa pri reprezentácii školy a mesta 

• vo vážnych zdravotných prípadoch, ktoré sa stanú v škole, zabezpečí škola odvoz 

žiaka na vyšetrenie, alebo požiada zákonného zástupcu o prevzatie žiaka 

z vyučovania 

• výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií 

• rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie 

• ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov 

• omyl 

• podávanie návrhov, ktoré sa týkajú života školy, najmä v oblasti kultúrnych, 

spoločenských, telovýchovných podujatí a projektov, do ktorých budú zapojení žiaci 

školy 

• využívanie pomôcok, ktoré sú určené na vyučovanie 

• poskytovanie informácií v súlade so zákonom o informáciách 

• na ochranu pred zneužívaním návykových látok 

• získanie informácií o zdravom životnom štýle a negatívnych dopadoch zneužívania 

návykových látok 

• na vyjadrenie sa a vlastnú obhajobu v prípade podozrenia zneužitia návykových 

látok. 

K povinnostiam žiakov patrí: 

 

• osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť 

disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a správať sa v škole 

i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole 

• osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované základnou školou 
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• chrániť vlastné zdravie a zdravie iných , dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri 

udržiavaní poriadku v škole a jej okolí 

• prichádzať do školy upravený, v primerane slušnom oblečení, bez výstredností 

/líčenie a nevhodná úprava vlasov/ 

• šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať 

s učebnými pomôckami 

• dodržiavať vyučovací čas a rozvrh prestávok 

• udržiavať v škole poriadok , najmä v súvislosti s konzumáciou potravín a nápojov 

• v odborných učebniach dodržiavať pokyny správania sa vypracované  

vyučujúcimi, ktorí za príslušnú učebňu zodpovedajú 

• nosiť na každú hodinu žiacku knižku a dať si zapísať každú známku, pochvalu 

a poznámku 

• svedomito sa pripravovať na vyučovanie a na každú vyučovaciu hodinu si nosiť 

všetky potrebné pomôcky 

• ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponecháva 

a odovzdá ich škole, kde ukončí školský rok 

• odovzdať mobilný telefón (tablet) ráno pred vyučovaním triednemu učiteľovi, ktorý 

ich odnesie do riaditeľne. Telefón (tablet) bude vrátený žiakovi po skončení 

vyučovania o 13:30. 

Žiakovi nie je povolené: 

 

• fajčiť v priestoroch školy a jej okolí a pri všetkých činnostiach organizovaných 

školou 

• robiť svojvoľné úpravy záznamov od učiteľov v žiackej knižke a vytrhávať z nej 

strany  

• prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy 

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

organizovaných školou 

• nosiť do školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, pripadne 

by mohli narušiť výchovu žiakov (zbrane, nože, detské pištole na guličky, petardy, 

drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, mobil...). V prípade 

nerešpektovania tohto zákazu učiteľ danú vec zoberie a odovzdá riaditeľke školy 

resp., zástupcovi RŠ, ktorí ho vrátia rodičom. Pri ich odcudzení, poškodení alebo 

strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu a nebude robiť žiadne opatrenia. 

• manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (hasiace 

prístroje...) 

• znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy 

• používať vulgárne výrazy 

• konzumovať potraviny a nápoje počas vyučovacieho procesu 

• telesne a verbálne obťažovať a prejavovať intímne náklonnosti k iným žiakom 

Žiakovi: 
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• je zakázané správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie žiakovi 

alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie — slovami, gestami, 

činmi, ktoré vedie k fyzickému alebo psychickému ublíženiu. 

• sa zakazuje propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie 

a xenofóbie 

• je zakázané hrať hazardné hry (karty, hry o peniaze, ....) 

• žiak môže použiť mobilný telefón iba v mimoriadnych odôvodnených prípadoch so 

súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľky školy alebo jej povereného 

zástupcu. 

• z bezpečnostných dôvodov je zakázané v areáli školy používať skejty, kolieskové 

korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch 

 

II. Správanie sa žiakov  

 

A. V budove školy 

 

1. Po vstupe do budovy sa žiak prezuje do prezuviek, ktoré zodpovedajú hygienickým 

požiadavkám — tmavá podrážka je nevhodná. 

2. Žiaci sa v šatni nezdržiavajú dlho, udržujú v nej poriadok a čistotu, aby nepoškodili 

odev a obuv spolužiakov. 

3. Topánky majú uložené v šatni na určenom mieste. Neprezutí žiaci sa budú evidovať 

a postihovať. Vrchný odev visí na vešiaku v šatni alebo skrinke a nie v triede! 

4. Do školy nosí len predmety určené na vyučovanie. Škola nenesie hmotnú 

zodpovednosť za straty a odcudzenie týchto predmetov. Prípadné straty alebo 

odcudzenia sú kompenzované poistením, ktoré sprostredkuje škola. 

5. Pri odcudzení osobných vecí má povinnosť stratu ihneď nahlásiť triednemu 

učiteľovi, prípadne dozor konajúcemu učiteľovi alebo vyučujúcemu. 

6. Žiak môže opustiť budovu školy počas vyučovania len v sprievode zákonného 

zástupcu. 

B. Počas vyučovania 

 

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

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

vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy. 

1. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, 

so všetkými učebnými pomôckami, ktoré potrebuje na vyučovanie. 

2. Učebnice a zošity má zabalené a podpísané. 

3. Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny je povinný pripraviť si všetky pomôcky 

na lavicu. 
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4. Žiak má právo opustiť triedu, telocvičňu, ihrisko a pracovné miesto výlučne len so 

súhlasom učiteľa. 

5. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, 

ktoré môže meniť len so súhlasom učiteľa. Udržiava ho v čistote a v poriadku. 

V odborných učebniach a dielňach mu určuje miesto vyučujúci daného predmetu 

a žiak sa riadi osobitným poriadkom pre jednotlivé odborné učebne. Na hodinách 

telesnej výchovy sa riadi pokynmi vyučujúcich. 

6. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. 

Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví do triedy, oznámi to týždenník 

vedeniu školy. 

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

spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu. 

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

ruky. Nevykrikuje a nenašepkáva! 

9. Má právo slušným spôsobom a vo vhodnom čase vyjadriť svoj názor a požiadať 

učiteľa o vysvetlenie a riešenie problému. Žiak má právo riešiť problém aj cez 

výchovného poradcu. 

10. Žiak nesmie na hodine jest, piť môže len so súhlasom vyučujúceho. 

11. Je povinný na požiadanie predložiť žiacku knižku, prípadne zošit. 

12. Ak vyrušuje, nepracuje podľa dohodnutých pravidiel, porušuje VPŠ, bude následne 

postihovaný niektorým z výchovných opatrení. 

13. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, má právo 

ospravedlniť sa pred začiatkom hodiny. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov 

cvičiť na hodine Tv, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad 

od lekára alebo od rodiča. Ospravedlnenie od rodiča platí len na jednu vyučovaciu 

hodinu. 

14. Žiak je povinný počas neprítomnosti na hodine využiť pomoc spolužiakov, prípadne 

konzultovať s vyučujúcim a prebratú látku dobrať. Je povinnosťou žiaka priebežne 

sa informovať o prebranej látke počas neprítomnosti v škole. 

15. Ospravedlnenie platí len prvý deň po absencii, resp. učiteľ určí, dokedy má žiak 

učivo dobrať. 

16. Žiaci nesmú manipulovať s triednou dokumentáciou — triedna kniha, 

klasifikačný záznam. 

17. Učiteľ má povinnosť zapísať všetky známky do klasifikačného záznamu. 

18. Žiak je povinný dať podpísať rodičovi známky v žiackej knižke minimálne raz do 

týždňa. 

19. Žiaci môžu manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi 

a audiovizuálnymi prístrojmi len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.. 

20. Žiaci sa majú vyjadrovať slušne, úctivo, bez hrubých a vulgárnych výrazov. 

21. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom 

vyučujúceho alebo triedneho učiteľa. 
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22. Počas vyučovania a prestávok žiak nesmie opustiť budovu a areál školy bez súhlasu 

triedneho učiteľa resp. vyučujúceho. 

23. Na hodinách telesnej výchovy je zakázané nosiť prstene, retiazky, voľné náušnice, 

hodinky, mať dlhé alebo umelé nechty. 

24. Ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu učiteľovi. 

Ten sprostredkuje spísanie zápisu o strate so zástupkyňou riaditeľa školy, ktorá 

vykoná ďalšie opatrenia. 

25. Všetky úradné záležitosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom 

triedneho učiteľa. 

26. Na školských vychádzkach, exkurziách, ŠvP a výletoch, lyžiarskom a plaveckom 

výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických 

zamestnancov. Dodržiavajú určené termíny miesta a čas sústredenia. 

27. Za bezpečnosť žiakov počas krúžkovej a záujmovej činnosti zodpovedajú vedúci 

krúžkov. Po skončení krúžkovej a záujmovej činnosti vyvedie žiakov z budovy 

vedúci krúžkovej a záujmovej činnosti. 

 

C.Cez prestávky 

 

1. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené otvárať veľké okná, vykláňať sa z nich 

a vyhadzovať predmety a odpadky. 

2. Žiak odhadzuje odpadky do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových 

mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Nezdržiava sa zbytočne na 

toaletách , zatvára po použití vodovodný kohútik a zhasína za sebou svetlo. 

3. Cez malé prestávky opúšťa triedu len v nutných prípadoch. Počas prestávok nesmie 

opustiť budovu školy bez súhlasu kompetentného pedagogického pracovníka. 

4. V triedach nenavštevuje spolužiakov. V ojedinelých prípadoch požiada dozor 

konajúceho učiteľa o vstup do inej triedy. 

5. Malá prestávka je určená na psycho - hygienu a prípravu na nasledovnú hodinu. 

Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripraviť. Nevyrušuje hlučným 

správaním, nebije sa, nebehá po triede a ani po chodbe. 

6. Cez prestávky sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú na chodbe a vo WC. 

7. Tretia prestávka je desiatová, žiaci desiatujú v triedach. Dvere miestností tried sú 

počas všetkých prestávok otvorené. 

8. Žiak zodpovedá za majetok , ktorý mu bol zverený a stará sa o jeho nepoškodenie. 

Pred opustením triedy každý žiak urobí vo svojom okolí poriadok. 

9. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci na pokyn učiteľa opustia triedu, 

prezujú sa, oblečú a opustia školskú budovu. 

10. Ak majú žiaci poslednú hodinu v odbornej učebni alebo v telocvični, dajú si svoju 

kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmú si všetky veci. Triedu 

uzamknú. 

11. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí mali v nej poslednú hodinu. 
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12. Úmyselné poškodenie školského majetku sa dá k úhrade zákonnému zástupcovi 

žiaka. Na vlastné náklady musia uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu. 

13. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si veci a disciplinovane sa 

2 min. pred koncom prestávky presunú pod dozorom vyučujúceho do odbornej 

učebne. 

14. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho 

triedneho učiteľa. 

15. Žiaci 2. — 9. ročníka chodia do telocvične pod vedením učiteľov telesnej výchovy. 

16. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bezdôvodne v budove školy. 

17. Presun žiakov z učebne do učebne zabezpečujú výlučne vyučujúci príslušných 

predmetov. Pod ich vedením sa žiaci presunú z triedy do učebne. Učitelia, ktorí 

z týchto učebni žiakov odvádzajú, zabezpečia, aby žiaci opustili triedu a zanechali ju 

v bezchybnom stave. 

D. V školskej jedálni 

1. Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni. Do jedálne vstupuje v čase určenom 

na obed (po poslednej vyučovacej hodine) 

2. Do jedálne prichádza disciplinovane, zaradí sa, nepredbieha sa a dodržiava pokyny 

dozor konajúceho učiteľa ako aj iných učiteľov, vychovávateľky a asistenta učiteľa. 

3. Pri stole sa správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí príbory a obrusy, 

ovocie konzumuje v jedálni a nevynáša ho. Odnáša použitý riad k okienku, nechá po 

sebe čisté miesto, v prípade znečistenia upozorní pani upratovačku a pri odchode od 

stola zasunie stoličku. 

4. Je povinný mat stravný lístok, ktorý si včas predplatí a odovzdá ho každý deň pri 

okienku. 

5. Po obede opustí jedáleň. 

6. Žiaci sú povinní uhradiť stravné a potvrdenie o úhrade odovzdať vedúcej školskej 

jedálne. 

7. Počas stravovania je žiak povinný dodržiavať základné hygienické návyky. 

8. Nedojedenou stravou neznečisťujú priestory školy. 

9. Vstup do školskej jedálne je povolený len pre stravníkov v čase výdaja stravy. 

10. V prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni môže byt tento zo 

školského stravovania vylúčený. 

E. Práva a povinnosti týždenníkov 

 

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. 

1. Pred vyučovaním a počas prestávok sa starajú o čistotu tabule, zodpovedajú za 

kriedu, špongiu, vyvetrajú triedu a udržujú ju v čistote. 

2. Prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich. 

3. Ak do desiatich minút nepríde do triedy vyučujúci, ich povinnosťou je upozorniť na 

to vedenie školy. 
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4. Hlásia neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny. 

5. Pri odchode z triedy majú zodpovednosť za čistotu v triede (zotrená tabuľa, 

zatvorené okná, zhasnuté svetlo, vyložené stoličky). 

6. Žiacke kolektívy jednotlivých tried sú povinné udržiavať svoju triedu v čistote. 

V prípade znečistenia triedy triedny učiteľ raz mesačne zabezpečí odstránenie 

znečistenia žiakmi v triede. 

7. Dbajú o estetické prostredie triedy vrátane starostlivosti o kvety. 

8. Každé poškodenie inventára triedy hlásia triednemu učiteľovi. 

Oslovenie, pozdravy, komunikácia 

1. Žiak oslovuje všetkých zamestnancov titulom pán — pani. Pri prvom stretnutí počas 

dňa pozdraví každého zamestnanca školy („Dobré ráno“, „Dobrý deň“) 

2. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný 

vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri odchode sa tak isto postavia. Na 

hodinách TEV, VYV, PV a písaní kontrolných prác nevstávajú. 

3. Žiak zdraví zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo školy. 

4. Správa sa k spolužiakom priateľsky a oslovuje ich krstným menom. 

5. Nepoužíva vulgárne výrazy a nebije sa. 

6. Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie 

spolužiakovi sa považuje za šikanovanie. 

7. Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa 

považuje za porušovanie VPS. 

Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad 

1. Žiak prichádza do školy a na všetky školské a mimoškolské podujatia oblečený 

a upravený vhodne a čisto. Dbá o svoju osobnú hygienu a zovňajšok, v čistote 

udržiava hlavne ruky a vlasy. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, 

nosenie drahých šperkov je neprípustné. 

2. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutie v škole botasky, 

tenisky a cvičky a obuv s čiernou podrážkou. 

3. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami. 

4. Žiaci v škole nesmú nosiť na hlavách čiapky. 

5. Na hodinách TEV je žiak oblečený do športového úboru. 

6. Na hodinách pracovného vyučovania má žiak oblečený pracovný plášť. 

7. Z bezpečnostných dôvodov nesmú mať žiaci piercing. 

III. Povinnosti žiakov mimo školy 

 

1. Na školských výletoch, exkurziách a akciách mimo školy sa žiak správa spôsobom, 

ktorý robí česť našej škole. 

2. Úctivo a zdvorilo sa správa k svojim rodičom, priateľom, pedagogickým a ostatným 

zamestnancom školy. Pri stretnutí ich úctivo pozdraví. 
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3. Žiak sa správa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa 

vyjadruje. 

4. Žiak je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a ženám. Uvoľní im miesto 

v dopravných prostriedkoch. 

5. Žiak základnej školy môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 

rokov. 

IV. Dochádzka žiakov do školského klubu detí 

 

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

2. Žiakov 1. - 10. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca 

žiakov, ktorí nie sú prihlásení, odvádza učiteľka do šatne. 

3. Žiak je z ŠKD uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo 

choroby. 

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

rodič písomne oznámiť. 

5. Žiak z ŠKD alebo z činnosti ŠKD nemôže svojvoľne odísť. 

6. Správanie žiakov v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto vnútornom poriadku. 

7. Začiatok činnosti v ŠKD: 

  ranná činnosť:   06.30 - 07.45 hod. 

  popoludňajšia činnosť 11.30 -16.30 hod. 

8. Pri nedodržiavaní vnútorného poriadku školy môže byť žiak z ŠKD vylúčený. 

9. Podmienkou účasti žiaka v ŠKD je zaplatenie mesačného poplatku vo výške 18,- 

EUR a vyplnenie zápisného lístka. 

10. Dochádzajúci žiaci z iných obcí odchádzajú na autobusové spoje samostatne po 

upozornení vychovávateľky na potrebný čas, ktorý majú na autobusovú zastávku aby 

nezmeškali spoj. 

V. Výchovné opatrenia 

 

Porušenie každého bodu VPŠ je priestupkom a výchovným problémom žiaka. 

Vyučujúci, pri ktorom sa žiak priestupku dopustil, oznámi priestupok cestou žiackej 

knižky rodičom a oboznámi s tým triedneho učiteľa. Priestupok zapíše aj do príslušného 

klasifikačného záznamu. Pri opakovaných priestupkoch písomné pozýva triedny učiteľ 

zákonných zástupcov žiaka k riešeniu výchovných priestupkov. 

• Ak sa žiak dopustí závažného priestupku, môže dostať riaditeľské 

pokarhanie aj v priebehu školského roka 

Pri udeľovaní výchovných opatrení sa postupuje podľa Metodického pokynu č. 

19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym 
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postihnutím – primárne vzdelávanie .V tomto metodickom pokyne , v čl. 9 sa uvádza: 

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

žiakov.“ 

Z uvedeného vyplýva, že žiakom môžu byť udelené: 

A. Pochvaly a iné ocenenia: 

• od triedneho učiteľa 

o za výborný prospech — priemer do 1,5 

o za výbornú dochádzku — 0 vymeškaných hodín 

o za reprezentáciu školy 

o za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 

• od riaditeľa školy 

o za výborný prospech priemer do 1,0 

o za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaží a olympiád 

o za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľudom, príkladný čin, verejné 

uznanie inou osobou alebo inštitúciou 

Pochvaly sa oznamujú rodičom a zapisujú sa do triedneho výkazu. Pochválení žiaci 

riaditeľom školy môžu byť po schválení pedagogickou radou navrhnutí na vecnú 

odmenu na konci školského roka. 

B. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov 

- sa pokladajú za závažné alebo opakované previnenia proti školskému poriadku. Toto 

opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti 

previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

1. Napomenutie, alebo pokarhanie od triedneho učiteľa: 

• za tri zápisy v klasifikačnom zázname / v žiackej knižke/ 

• za nevhodnú úpravu zovňajšku 

• za neprezúvanie sa v priestoroch školy 

• za neplnenie povinnosti týždenníkov 

• za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, 

vyučujúcim alebo žiackym kolektívom 

• za neskoré a neodôvodnené príchody na vyučovanie 

• za nenosenie si pomôcok na vyučovanie 

• za vyrušovanie počas vyučovacej hodiny vykrikovanie, otáčanie, jedenie, 

rozprávanie bez povolenia... 

• behanie po triede a po chodbách počas prestávok 

• zosmiešňovanie spolužiakov 

• predbiehanie sa v školskej jedálni 

• záškoláctvo do 4 vyučovacích hodín 
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Ak sa žiak voči VPŠ uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, alebo sa previnil ešte 

závažnejším priestupkom, dôsledkom je prísnejšie výchovné opatrenie. 

2. Pokarhanie od riaditeľa školy: 

• za podvádzanie a klamstvo 

• za opakované neslušné správanie sa, za vulgárne vyjadrovanie 

• za 4 zápisy v klasifikačnom zázname / žiackej knižke 

• za odvrávanie starším 

• za opakované priestupky v bode 1, za úmyselné poškodzovanie školského 

majetku / podľa závažnosti / 

• za prinášanie pyrotechnických predmetov do školy 

• ubližovanie spolužiakom v malom rozsahu 

• záškoláctvo od 5 do 10 vyučovacích hodín 

• neuposlúchnutie nariadenia pracovníkov školy 

• neprezúvanie sa v šatni a vo vymedzených priestoroch 

• za krádež drobného charakteru 

Triedny učiteľ udeľuje napomenutie a pokarhanie po prerokovaní s riaditeľom školy. 

Riaditeľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade. Napomenutie 

a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy. 

O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného 

zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu. 

3. Znížená známka zo správania : 

Kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel správania 

a VPS počas klasifikačného obdobia. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na 

vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek: 

  Stupeň 1 (veľmi dobré): 

Žiak uvedomene dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy. 

Ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení. 

  Stupeň 2 (uspokojivé): 

• za neospravedlnenú absenciu od 11 do 20 hodín 

• za 5 a viac zápisov v klasifikačnom zázname (žiackej knižke) 

• za prinášanie predmetov ohrozujúcich zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na 

činnosti organizované školou 

• za fajčenie, používanie alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok 

v škole a na školských akciách 

• distribúcia cigariet, alkoholu, drog a iných omamných látok v škole aj mimo nej 

• za závažné podvádzanie a klamstvo 
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• za úmyselné ublíženie na zdraví 

• za šikanovanie a vydieranie spolužiakov 

• za vandalizmus 

• opakované krádeže malej hodnoty 

• za krádež závažného charakteru 

• za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné 

správanie voči zamestnancom školy 

• za úmyselné poškodzovanie majetku školy (podľa závažnosti) 

• prepisovanie a dopisovanie známok v žiackej knižke, klasifikačnom zázname 

• krádež pedagogickej dokumentácie — klasifikačný záznam, triedna kniha, triedny 

výkaz 

• nosenie a prípadné použitie zbraní (nôž, pištoľ, náboje...) a zábavnej pyrotechniky 

v škole a v areáli školy 

• za opakované priestupky, za ktoré bolo už udelené napomenutie alebo pokarhanie od 

triedneho učiteľa a riaditeľa školy 

  Stupeň 3 (menej uspokojivé): 

• za neospravedlnenú absenciu od 21 do 30 hodín 

• za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2 

• aj po udelení pokarhania od riaditeľa školy a zníženej známky zo správania 2. stupňa 

sa dopúšťa ďalších a opakovaných previnení 

Stupeň 4 (neuspokojivé): 

• za neospravedlnenú absenciu nad 31 hodín 

• za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky 

• za zámerné narúšanie korektných vzťahov medzi spolužiakmi 

• za závažné previnenia ohrozujúce ostatných žiakov 

• za opakované priestupky uvedené v bodoch 2 a 3 aj napriek predchádzajúcim 

pokarhaniam a zníženým známkam 2. a 3. stupňa 

POSTUPY PRI PRECHOVÁVANÍ A UŽÍVANÍ DROGY NA ŠKOLE  

1. V priestoroch školy a jej okolí je zakázané fajčiť, používať alkohol. Po porušení 

VPŠ v tomto bode sa žiak zúčastní pohovoru výchovnej komisie (triedny učiteľ, člen 

vedenia školy, výchovný poradca, zákonný zástupca) 

2. V priestoroch školy je zakázané prechovávanie omamných látok, psychotropných 

látok a jedov. Žiak, ktorý poruší VPŠ v tomto bode , alebo žiak, ktorý bude zvádzať 

iného žiaka na zneužívanie akejkoľvek návykovej látky — vrátane cigariet, 

alkoholu, sa zúčastní pohovoru pre výchovnou komisiou a bude nahlásený na polícii 

a na sociálne oddelenie mestského úradu 
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3. žiak je povinný podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení, 

ak je dôvodné podozrenie, že žiak je pod vplyvom návykovej látky v škole alebo pri 

činnostiach organizovaných školou. (táto povinnosť sa aplikuje v praxi v súlade so 

zákonom č. 219/1996 a zákonom č. 576/2004) 

4. V prípade prechovávania, šírenia (dílerstva) a používania návykových látok bude 

školou kontaktovaný zákonný zástupca, žiak bude odovzdaný do starostlivosti 

odborníkov a privolaná bude aj polícia. 

NEPRÍTOMNOSŤ ŽIAKA V ŠKOLE 

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

a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných 

predmetov a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná. 

• Vyučovanie môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. 

• Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na 1 deň, 

požiada o to písomne triednu učiteľku, na 2 a viac dní požiada písomne riaditeľku 

školy, v oboch prípadoch najmenej 2 dni vopred. Na uvoľnenie žiaka z vyučovania 

na viac ako 1 deň je vždy potrebné k žiadosti zákonného zástupcu priložiť príslušný 

doklad. Dodatočné uvoľnenie žiaka a jeho ospravedlnenie je možné len vo 

výnimočných prípadoch. 

• Ak žiak vymešká vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiada o uvoľnenie, 

triedny učiteľ nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť. 

• Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný 

oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti: 

o telefonicky 

o mailom 

o osobne 

o prostredníctvom Edupage 

• Ak žiak potrebuje opustiť budovu školy počas dňa, musí mať písomnú žiadosť 

rodiča alebo úradný doklad. 

• Žiak 2.-9. ročníka bude uvoľnený počas vyučovania len na základe osobného 

vyzdvihnutia rodičom od vyučujúceho. 

• Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť. Ak triedny 

učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní. 

• Za neospravedlnené hodiny môže byt žiakovi navrhnutá znížená známka zo 

správania. 

• Ak žiak vymešká viac ako 30 % z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetov, 

môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie. 

• Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť či klasifikovať na konci 

prvého, prípadne druhého polroka, riaditeľ školy určí na jeho klasifikáciu náhradný 

termín v súlade s Metodickým pokynom č.19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu 
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žiakov s mentálnym postihnutím. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný 

vyučujúci predmetu. 

A. OSPRAVEDLNENÁ PRÍTOMNOSŤ 

V zmysle ustanovenia Školského zákona MŠ SSR č.245/2008, § 144 ods. 9 sa za 

dôvod ospravedlnenej neúčasti žiaka v škole uznáva najmä: 

a) choroba žiaka 

b) lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy  

c) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky  

d) náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov 

e) mimoriadne udalosti v rodine žiaka 

f) účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach, prípadne v štátnej 

reprezentácii 

g) iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú účasť v škole na základe posúdenia 

riaditeľky školy 

 

• Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje zákonný zástupca písomným alebo 

lekárskym ospravedlnením. 

• Písomné ospravedlnenie potvrdzujúce odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti 

predloží  

žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa škole do troch dní od nástupu dieťaťa do školy. 

• Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je v trvalom styku, 

na prenosnú chorobu , oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka riaditeľovi 

školy. 

• Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona. 

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe                

nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka, 

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe 

nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné, 

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne 

vzdelávanie povinné. 

Aktuálne zmneny v ospravedlnení neprítomnosti žiakavyplývajú z  Usmernenia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) S účinnosťou od 1. septembra 

2022, ak sa neustanoví inak. 
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B/ NEOSPRAVEDLNENÁ NEPRÍTOMNOSŤ 

Citácia z č1.3 Metodického pokynu na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 

zákona č.281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. / 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky/. 

Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na 

vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená. 

Ako sa budú riešiť neospravedlnené hodiny: 

• 1-4 vyučovacie hodiny v mesiaci 

o predvolanie zákonného zástupcu do školy 

o napomenutie od triedneho učiteľa /zápisnica/ 

• viac ako 4 vyučovacie hodiny v mesiaci 

o predvolanie zákonného zástupcu do školy 

o pokarhanie riaditeľom školy /zápisnica/ 

• viac ako 10 vyučovacích hodín v mesiaci 

o znížená známka zo správania 

Ak žiak bude mať neospravedlnených viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, 

oznámi to škola Mestskému úradu a odboru sociálnych vecí. 

Viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Mestský úrad zastaví vyplácanie 

prídavkov na dieťa zákonnému zástupcovi. 

Ak zaniknú dôvody na zastavenie výplaty prídavku na dieťa úrad obnoví výplatu 

prídavkov zákonným zástupcom. 

 INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ  

Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka zo zdravotných dôvodov doložených 

príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný plán 

alebo študijné úľavy. 

Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť 

žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu.  

Riaditeľ školy na základe rozhodnutia o povolení plniť povinnú školskú dochádzku 

mimo územia SR stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci školského 

roka vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny. 

 PRÁVA A ODPORÚČANIA PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
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ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA MÁ PRÁVO:  

a) poznať poslanie a zameranie školy 

b) byť informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa 

c) zúčastňovať sa na činnosti školy 

d) požiadať učiteľa o konzultácie 

e) požiadať o odbornú radu pri výchove a vzdelávaní 

f) pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu 

g) podávať návrhy na zlepšenie práce školy  

h) požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania 

i) spolupracovať s radou rodičov a radou školy  

ODPORÚČANIA PRE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:  

a) zúčastňovať sa na triednych aktívoch 

b) informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, 

ktoré by triedny učiteľ mal poznať 

c) kontrolovať žiacku knižku dieťaťa 

d) nerušiť vyučovací proces, konzultácie s vyučujúcim si dohodnúť vopred a v čase po 

vyučovaní 

e) každú neprítomnosť svojho dieťaťa neodkladne oznámiť triednemu učiteľovi 

f) neúčasť dieťaťa na vyučovaní ospravedlniť ihneď písomne, najneskôr do troch dní 

po nástupe na vyučovanie 

g) nevstupovať zbytočne do priestorov školskej jedálne 

h) nepovoliť svojmu dieťaťu prinášať veci ktoré nesúvisia s vyučovaním alebo 

výchovným procesom v škole 

i) nepovoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť jeho 

a ostatných žiakov školy 

j) pravidelne navštevovať webovú stránku školy, na ktorej sú zverejnené všetky 

potrebné dokumenty a aktuálne informácie 
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IV. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV A ICH OCHRANY PRED 

SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU 

ALEBO NÁSILÍM  

 

Škola vytvára potrebné podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a 

ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. Všetci 

pedagogickí zamestnanci sú povinní sústavne dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia 

žiakov, sledovať správanie žiakov a primeraným spôsobom ich upozorňovať na prípadné 

nedostatky. 

- Žiaci sú povinní dodržiavať všetky predpisy školy pre zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia (boz), s ktorými boli oboznámení a o plnení ktorých boli 

primeraným spôsobom poučení. 

- Na začiatku školského roka triedny učiteľ poučí žiakov o podmienkach boz, 

požiarnymi a poplachovými smernicami, evakuačným plánom školy a zásadami  

pri poskytovaní prvej pomoci 

- triedny učiteľ urobí o poučení zápis do triednej knihy a prezenčnú listinu spolu s 

podpismi odovzdá zástupcovi riaditeľa školy, 

- BOZ vykonajú aj vyučujúci so svojimi žiakmi, ktorí využívajú priestory 

športového štúdia, počítačovú učebňu a i. 

- BOZ sa vykoná pred každou mimoškolskou akciou, žiaci ktorí neboli prítomní sa 

poučia v náhradnom termíne ešte pred začiatkom akcie 

- každý úraz žiak nahlási bez zbytočného odkladu vyučujúcemu, ktorý zabezpečí 

poskytnutie predlekárskej pomoci. O udalosti informuje zákonného zástupcu a 

riaditeľa školy, následne zapíše úraz do knihy úrazov a o úraze informuje 

bezpečnostného technika školy, ktorý následne vykoná prešetrenie 

- pri mimoškolských akciách dodržujú účastníci všetky požadované zásady BOZ 

ako I predpisy PO platné v priestoroch, v ktorých sa akcie konajú 

- zahraničné výlety absolvujú len tí žiaci, ktorí predložia písomný súhlas 

zákonného zástupcu, majú Európsky preukaz zdravotného poistenia a pas 

Mimiriadna situácia COVID 19 

Aktuálne zmeny a doplnenia sú zapracované v školskom poriadku. Vychádzajú 

z Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

S účinnosťou od 1. septembra 2022 a dokumentu „Zelená otvoreným školám“, ktorý 

vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí 
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Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej 

situácie. 

Povinnosť informovať o ohniskách nákazy na COVID-19  

Ak výskyt ochorenia COVID-19 na školách rastie (10 % žiakov pozitívnych na 

ochorenie COVID-19 z celkového počtu žiakov školy) a RÚVZ určí, že ide o ohnisko 

nákazy, riaditeľ školy je povinný informovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR o určení ohniska nákazy COVID-19 v danej škole prostredníctvom e-mailu 

covid19@minedu.sk  najneskôr nasledujúci deň po určení RÚVZ.  

Izolácia a karanténa  

Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. 

Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú 

klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia 

prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade 

výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení 

izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté 

horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na 

deti do 6 rokov. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie 

respirátora nahradiť rúškom.  

Karanténa  

Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na 

COVID-19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi 

karanténu ako potrebnú (zo zreteľov hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú 

najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie 

imunodeficientnej osoby na pracovisku) a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s 

osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch 

dní: - pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie alebo - 

pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej 

izolácie. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu 

klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným 

lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke: 

https://pediatridetom.sk/ 
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OCHRANA ZDRAVIA ŽIAKOV A ICH OCHRANY PRED 

SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU 

ALEBO NÁSILÍM 

- žiak požiada triedneho učiteľa, výchovného poradcu, sociálneho pedagóga alebo 

riaditeľa školy o pomoc, ak sa cíti byť ohrozený šikanovaním, slovným alebo 

fyzickým násilím zo strany spolužiakov alebo zamestnancov školy. Žiak sa môže 

obtrátiť aj na zariadenie centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je 

súčasťou školy. 

- na úvodnej triednickej hodine triedny učiteľ oboznámi žiakov s možnosťou 

využiť pomoc výchovného poradcu a koordinátora protidrogovej prevencie, ktorí 

žiakov oboznámia s s obsahom práce a realizáciou preventívneho program. 
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V. PODMIENKY NAKLADANIA SO ŠKOLSKÝM 

MAJETKOM 

 

- žiak je povinný ohľaduplne a šetrne nakladať s učebnicami, učebnými pomôckami, s 

didaktickou a IK technikou, so školským nábytkom a s ostatným zariadením vo vlast-

níctve školy. 

- všetky spôsobené alebo zistené škody na majetku školy je žiak povinný okamžite 

nahlásiť vyučujúcemu, triednemu učiteľovi alebo vedúcej technicko-hospodárskeho úse- 

ku. 

- Každý žiak je zodpovedný za škody na majetku školy, ktoré spôsobil svojou nepo- 

zornosťou alebo úmyselne, preto od zákonného zástupcu žiaka bude škola požadovať 

náhradu za škodu v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

Podmienky nakladania s majetkom v osobnom vlastníctve žiaka 

 

- Žiak je osobne zodpovedný za peniaze a cenné predmety (mobilný telefón, 

hodinky, retiazka a prsteň z drahých kovov, kalkulačka, PC, oblečenie, topánky a 

pod.), ktoré si so sebou prinesie do školy 

- žiak je povinný bezodkladne hlásiť každú stratu veci, ktorá je jeho osobným 

vlastníctvom triednemu učiteľovi. Škola zodpovedá za stratu vecí v jej 

priestoroch len v rozsahu, ktorý stanovujú platné právne predpisy 

- nájdené veci môže žiak odovzdať na vrátnici školy alebo na sekretariáte riaditeľa 

školy. 
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ZÁVER 

Triedni učitelia sú povinní oboznámiť žiakov a zákonných zástupcov so školským 

poriadkom, ktorí svojim podpisom potvrdia, že boli s ním riadne oboznámení a že si 

uvedomujú následky, ktoré vyplývajú z jeho porušovania a nedodržiavania.  

Zmeny a dodatky Školského poriadku schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní na 

pedagogickej rade školy. 

 

Tento školský poriadok  nadobúda účinnosť dňom 01. 09.2022. 

 

Prerokovaný Pedagogickou radou školy dňa 30.08.2022 

 

 

 

 

Vo Vrútkach, dňa 30.08. 2022              .......................................................... 

         Mgr. Ľubica Hlavatová 

               riaditeľka školy 


