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Milý žiak, žiačka! 

 

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

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

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

verejnosti, predkladáme ti školský poriadok. 

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby kaţdé vystúpenie ţiaka v škole aj mimo nej 

zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby kaţdý chránil zdravie svoje 

i svojich spoluţiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umoţnia jemu i jeho spoluţiakom 

nerušene sa vzdelávať a uţitočne, pritom príjemne preţiť roky povinnej školskej dochádzky. 

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

v škole: 

 

Máš právo chodiť do školy. 
 

Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským právam, 

základným slobodám a dodrţiavať dohodnuté pravidlá. 

 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor. 
 

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo ti v tom brániť, ale aj 

ty vţdy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. 

 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 
 

Končí tam, kde sa začína sloboda iných. 

 

 

I. PRÁVA ŢIAKA 
 

Ţiak má právo na: 

 

 rovnoprávny prístup ku vzdelaniu, 

 bezplatné vzdelávanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, talentu, rozumových 

a fyzických schopností, 

 vzdelanie v štátnom jazyku, 

 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a moţnosti, nadanie a zdravotný 

stav, 

 bezplatné zapoţičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

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

 poskytovanie poradenstva a sluţieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

 výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému 

stavu, v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

a sexuálnemu násiliu, 

 ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneuţívania, 



 účasť na mimoškolských športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných 

školou, pokiaľ je jeho správanie v súlade s týmto školským poriadkom, 

 slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

moţnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

 informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

 individuálne vzdelávanie podľa platného zákona, 

 výchovu a vzdelávanie s vyuţitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú 

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

umoţňujú, v prípade ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), 

 pouţívanie špeciálnych učebníc, didaktických a kompenzačných pomôcok, ak ide 

o ţiaka s ŠVVP, 

 zrozumiteľný výklad učiva, 

 k danému učivu poloţiť vhodnú otázku a dostať na ňu odpoveď, 

 objektívne hodnotenie, 

 vyjadrenie svojho názoru primeraným spôsobom, 

 prestávku podľa vnútorného poriadku školy. 

 

 

II. POVINNOSTI ŢIAKA 

 
A/ Príchod ţiakov do školy 

 
1. Do školy prichádzaj pravidelne, najneskôr do 7,45. Do budovy školy môţeš vojsť od 

7
30

. 5 minút pred začiatkom vyučovania musíš byť v triede. 

2. Pre potvrdenie tvojho príchodu si povinný zaregistrovať svoj osobný čip do 

elektronického dochádzkového systému = ČIPNÚŤ SA! Pri opakovanom (5 x) 

porušení tohto bodu triedny učiteľ udelí napomenutie a informuje o tejto skutočnosti 

zákonných zástupcov ţiaka. 

3. Budova školy sa zatvára o 8:00 hod. Ak prídeš po tomto termíne (bez objektívnej 

príčiny), budeš do budovy vpustený so zápisom o neskorom príchode. 3 neskoré 

príchody znamenajú 1 neospravedlnenú hodinu. 

4. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odloţ si vrchný odev do šatne a preobuj sa do 

zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne 

stopy. 

5. V školskom areále musíš zotrvať do konca vyučovania. Zdrţiavať sa v školských 

priestoroch v čase mimo vyučovania môţe ţiak len so súhlasom riaditeľa školy alebo 

triedneho učiteľa. 

6. Do školy prichádzaj po vyznačených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. 

Nepreliezaj plot! 

7. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť čakaj slušne na chodbe 

na prízemí príp. pred budovou na vyučujúceho. 

8. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí 

ich pozdrav, v styku so spoluţiakmi dodrţiavaj pravidlá slušného správania. 

9. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v budovách školy pouţívať topánky 

s kolieskami, kolobeţky, skateboardy, kolieskové korčule, bicykle a iné dopravné 

prostriedky. 

 



B/ Správanie sa počas vyučovania 
 

1. V škole sa musíš správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa 

svojich schopností sa pripravovať na vyučovanie a dodrţiavať tento školský poriadok. 

2. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, ţe sa ticho 

postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode 

učiteľa z triedy. Na hodinách TEH, TSV, VYV, INF, FYZ a CHE a pri písomných 

prácach nevstávaš. 

3. Na vyučovacích hodinách sedíš na svojom mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ resp. 

vyučujúci. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu. 

4. Do odborných učební prichádzaj v sprievode vyučujúceho a do učebne vstupuj  len 

v jeho prítomnosti. 

5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť 

spoluţiakov. 

6. Ospravedlň sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, ak si sa z váţnych dôvodov nemohol 

pripraviť na vyučovanie, alebo si si zabudol učebné pomôcky. 

7. Ak chceš odpovedať, alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky. 

8. Si povinný nosiť si pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, 

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

a iné) môţeš dostať dve sady učebníc. 

9. Ţiacku kniţku musíš mať kaţdý deň v škole, na kaţdej vyučovacej hodine. Tá musí 

byť podpísaná rodičmi aspoň za uplynulý týţdeň. Pri jej strate si ju musíš zakúpiť 

sám, a to do dvoch dní. Stratu nahlás ihneď triednemu učiteľovi. 

10. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť a pozornosť spoluţiakov, 

prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Do školy tieţ nesmieš nosiť väčšie sumy 

peňazí a osobitne cenné predmety. Predmety nepotrebné na vyučovanie ti môţe učiteľ 

odobrať a vráti ich len tvojim rodičom. 

11. Počas vyučovacieho procesu je prísne zakázané pouţívať mobilný telefón. 

V prípade porušenia zákazu bude telefón vypnutý, ţiakovi odobratý učiteľom 

a uloţený v riaditeľni resp. sekretariáte školy. Osobne si ho bude môcť prevziať 

výhradne rodič ţiaka. Opakovaný priestupok sa bude povaţovať za hrubé 

porušenie školského poriadku! 

12. Buď úprimný, keď sa ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo 

urobil. 

13. Svoje miesto udrţuj v čistote a poriadku. Šetrne zaobchádzaj s učebnicami a učebnými 

pomôckami, školským zariadením a školským majetkom. Ak úmyselne alebo 

z nedbalosti poškodíš školský majetok, tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu 

uhradiť. 

14. Šetri elektrickou energiou a vodou. 

15. Manipulovať s oknami a ţalúziami môţeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. 

Z okien je zakázané sa vykláňať, vyhadzovať odpadky a kričať na okoloidúcich. 

16. Pri akejkoľvek činnosti v priestoroch školy a na školskom dvore sa správaj tak, aby si 

nerušil ostatných vyučujúcich a ţiakov v triedach. 

17. Pred hodinami TSV nastúp na dolnej chodbe a čakaj na vyučujúceho (ţiaci druhého 

stupňa). V šatni sa prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet TSV, odovzdaj 

vyučujúcemu cenné predmety (okuliare, hodinky, šperky, kľúče...) 

18. V prípade, ţe sa učiteľ v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovaciu hodinu, poverení 

ţiaci (zvyčajne týţdenníci) oznámia túto skutočnosť vedeniu školy. 

 

 



C/ Správanie ţiaka počas prestávok 
 

1. Malé prestávky vyuţívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Triedu 

opúšťaj len v nevyhnutnom prípade. Nezdrţuj sa na chodbách ani v iných priestoroch 

školy (cudzia trieda). 

2. Desiatuj cez veľkú prestávku medzi druhou a treťou vyučovacou hodinou.  

3. V období vhodného počasia, od apríla do októbra, sa počas veľkej prestávky zdrţuj na 

školskom dvore. Počas zimných mesiacov a pri nepriaznivom počasí sa môţeš 

zdrţiavať na chodbách školy a stretávať sa so spoluţiakmi podľa pokynov 

pedagogického dozoru. 

4. Počas veľkej prestávky nesmieš svojvoľne opustiť areál školy. 

5. Päť minút pred koncom veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa vchádzaj 

do budovy (do triedy) a pripravuj sa na ďalšie vyučovanie na svojom mieste. 

6. Spory so spoluţiakmi rieš bez pouţitia fyzickej sily. „Hovorme spolu, nebime sa.“  

7. Odpadky odhadzuj do košov na to určených. Dodrţuj pravidlá triedenia odpadov. 

8. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj na pomoc 

dospelú osobu. 

9. V škole sú zakázané akékoľvek prejavy šikanovania, rasizmu, intolerancie, 

znevaţovania iných fyzickou alebo psychickou formou. Takéto správanie sa bude 

posudzovať mimoriadne prísne. 

10. Školský bufet navštevuj len pred vyučovaním a počas veľkých prestávok. 

11. Nenič, neznečisťuj školský majetok 

12. Rešpektuj zákaz fajčenia, poţívania alkoholických nápojov, kofeínových 

a energetických nápojov drog a iných omamných látok v škole i celom areáli. Aj 

prinesenie cigariet, elektronických cigariet, alkoholu, kofeínových a energetických 

nápojov a drog do školy sa povaţuje za hrubé porušenie školského poriadku a škola 

bude postupovať v zmysle § 58 Školského zákona. 

13. Do riaditeľne, zborovne a kabinetov choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky 

potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom svojho triedneho učiteľa. 

 

 

D/ Odchod ţiakov zo školy 
 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň 

nečistoty a vyloţ stoličku na stôl. 

2. V sprievode vyučujúceho odchádzaj do šatne a následne disciplinovane opusti 

budovu. 

3. Ak máš poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo školskej dielni, daj svoju 

kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú tí 

ţiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu. 

4. Po skončení vyučovania opusti areál školy, dodrţuj dopravné predpisy a disciplínu. 

5. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci 

odovzdaj na sekretariáte školy. 

6. V zime platí prísny zákaz ohadzovania sa snehom v prístupovom areáli školy (vchod 

do budov a prístupové chodníky). 

7. Pre potvrdenie tvojho odchodu si povinný zaregistrovať svoj osobný čip do 

elektronického dochádzkového systému = ČIPNÚŤ SA! Pri opakovanom (5 x) 

porušení tohto bodu triedny učiteľ udelí napomenutie a informuje o tejto skutočnosti 

zákonných zástupcov ţiaka. 



E/ Dochádzka ţiaka do školy 
 

1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas. 

2. Vyučovanie môţeš vymeškať len pre chorobu a váţnu udalosť v rodine resp. 

nepredvídané okolnosti. 

3. Kaţdá neúčasť na vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená. Ak tvoja neprítomnosť 

v škole presiahne 3 dni tvoj zákonný zástupca je povinný to škole oznámiť do 48 

hodín písomne, e-mailom, prostredníctvom elektronického systému Edupage, príp. 

telefonicky (aj SMS). Písomné ospravedlnenie predloţíš triednemu učiteľovi 

najneskôr do troch dní po návrate do školy. Ak triedny učiteľ dôvod neúčasti 

nepovaţuje za dostačujúci, vymeškané hodiny neospravedlní. 

4. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci, z jedného dňa 

triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe písomnej ţiadosti. 

5. Ak potrebuješ absolvovať lekárske vyšetrenie, navštív lekára ráno a vráť sa na 

vyučovanie. 

6. V prípade neočakávaných a mimoriadnych okolností (mimoriadne nepriaznivé 

poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných 

prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine) rodič musí bezodkladne informovať 

triedneho učiteľa o neprítomnosti ţiaka na vyučovaní. 

7. Ak vymeškáš viac ako 50% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môţe ti 

byť navrhnuté komisionálne preskúšanie. 

8. Pri neospravedlnenom vymeškaní do 6 vyučovacích hodín ti bude udelené pokarhanie 

triednym učiteľom, do 15 hodín pokarhanie riaditeľom školy, od 16 do 25 hodín 

zníţená známka zo správania 2. stupňa, viac ako 25 hodín zníţená známka 3. stupňa 

a viac ako 100 hodín zníţená známka 4. Stupňa. 

 

 

F/ Starostlivosť o zovňajšok 
 

1. Do školy prichádzaj čistý a upravený, v súlade s hygienickými a mravnými normami. 

Príliš vyzývavé oblečenie sa v škole netoleruje. Výstredná úprava vlasov a tváre 

(výrazný makeup) a nosenie drahých šperkov je neprípustné. Zakázaná je aj výstredná 

dĺţka a úprava nechtov a pouţívanie piercingu, čo je v rozpore so zásadami BOZP 

nielen na hodinách telesnej výchovy, či techniky. 

2. Nosenie oblečenia a doplnkov propagujúce extrémistické skupiny, omamné 

a návykové látky a vulgarizmy (aj v iných jazykoch ako slovenskom) je prísne 

zakázané. 

3. Počas vyučovania je zakázané pouţívať prikrývky hlavy – kapucne, čiapky. Čiapky si 

ţiaci odkladajú v šatni resp. do skrinky. 

4. Na hodinách TSV nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré máš počas vyučovania. 

 

 

 

G/ Zdravotná starostlivosť 

 
1. Ţiaci chodia do školy čistí a upravení. Pri zaznamenaní pedikulózy v škole, bude 

konkrétny ţiak odobratý z kolektívu, následne privolaný a poučený rodič. Do 

kolektívu sa tento ţiak môţe vrátiť výlučne s potvrdením od pediatra. 



2. Ţiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spoluţiakov. Správajú sa tak, aby 

sebe ani svojim spoluţiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Dodrţiavajú pokyny k 

zachovaniu čistoty v triede a v škole. V triede majú hygienické vrecúška, dodrţiavajú 

zásady osobnej hygieny.  

3. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu 

zakázané fajčiť, uţívať alkohol, kofeínové, energetické nápoje a omamné prostriedky 

(drogy). Tento zákaz platí aj na obdobie školských akcií - počas cesty a po dobu celej 

školskej akcie. 

4. Zakazuje sa nosiť do školy legálne aj nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo 

uţívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského 

poriadku!  

5. Za hrubé porušenie disciplíny sa bude povaţovať aj fyzické alebo psychické týranie.  

6. Pri prácach v dielňach, na školskom dvore, v odborných učebniach a na hodinách TV 

dodrţiavajú predpisy, o ktorých ich poučia učitelia daných predmetov.  

7. Ţiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie 

spoluţiakov a pedagogických zamestnancov.  

8. Vznik školského úrazu alebo nebezpečnej udalosti oznámi:  

a. ţiak, ktorý utrpel úraz (ak je toho schopný), bezprostredne po úraze alebo 

udalosti pedagogickému dozoru. Ak to nie je moţné, oznámi úraz triednemu 

učiteľovi alebo inému poverenému zamestnancovi školy,  

b. v prípade, ţe tak nie je schopný vykonať ţiak osobne, spravia to jeho 

spoluţiaci alebo iní svedkovia úrazu, ak sú prítomní na mieste, kde sa stal úraz,  

c. zákonný zástupca ţiaka (osobne v škole, písomne, telefonicky alebo 

elektronickou poštou) najneskôr tretí kalendárny deň nasledujúci po dni vzniku 

úrazu. Za doručenie oznámenia sa povaţuje jeho doručenie riaditeľovi školy 

alebo triednemu učiteľovi ţiaka. 

 

 

H/ Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a zariadenie školy 
 

1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak úmyselne alebo 

z nedbalosti poškodíš školský majetok, tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom 

rozsahu uhradiť. 

2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané. 

3. Ak prejdeš počas školského roka na inú školu, učebnice odovzdaj triednemu 

učiteľovi. Sú majetkom školy. 

 

 

CH/ Povinnosti týţdenníkov 
 

1. Týţdenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v elektronickej triednej knihe. 

2. Pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. 

3. Pred vyučovaním aj počas prestávok utrú tabule, pripravia kriedy príp. fixy 

a zabezpečia učebné pomôcky na vyučovanie. 

4. Na kaţdej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich ţiakov. 

5. Cez veľkú prestávku ostávajú v triede. Zabezpečia otvorenie okien, aby sa trieda 

vyvetrala a postarajú sa o poriadok v triede. 

6. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, skontrolujú vodovodný kohútik, 

zabezpečia zatvorenie okien, zhasnú svetlá, zamknú triedu a kľúče odovzdajú 

dozorkonajúcemu učiteľovi na dolnej chodbe príp. odloţia do skrinky na kľúče. 



7. S oknami nemanipulujú, vţdy privolajú dozorkonajúceho pedagóga alebo poţiadajú 

vyučujúceho. 

 

I/ Povinnosti ţiaka v školskej jedálni 
 

1. Ţiaci prvého a druhého ročníka obedujú v čase od 11:40 do 12:35, ostatné triedy 

prvého stupňa a ţiaci druhého stupňa po skončení vyučovania, zvyčajne od 12:35 do 

14:00. Prednosť majú len ţiaci navštevujúci športovú prípravu, keď sa im 

vyučovanie končí šiestou vyučovacou hodinou (13:30). 

2. Po skončení vyučovania prichádzaš ku školskej jedálni disciplinovane a postavíš sa do 

radu. Vrchný odev a školskú tašku si odloţ v priestoroch šatne. Do jedálne vstupuješ 

len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. 

3. Pri výdajnom okienku si povinný pouţiť svoj čip, aby bol odobratý obed 

zaregistrovaný. 

4. V jedálni sa slušne usaď. Počas konzumácie obeda sa správaj kultúrne, nevykrikuj, 

neodbiehaj od stola. 

5. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj pouţitý riad pri 

okienku a opusti priestory jedálne. 

6. Ak poškodíš príbor, rozbiješ taniere, si povinný škodu nahradiť. 

 

 

J/ Dochádzka ţiakov do školského klubu (ŠKD) 
 

1. Ak si prihlásený do ŠKD, prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania. 

2. Ţiakov 1. – 4. ročníka dovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca 

poslednú hodinu v triede. 

3. Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča (choroba, 

rodinná udalosť, záujmová činnosť). 

4. Tvoj odchod je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí rodič 

písomne oznámiť. 

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

6. Ranná sluţba v ŠKD je od 6
00

 do 7
30

, keď v sprievode vychovávateľky prejdeš do 

triedy. 

7. Záverečná činnosť je od 16
00

 do17
00

. Ţiaka je nutné vyzdvihnúť najneskôr do 17
15

. 

8. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku. 

9. Ak v ŠKD nerešpektuješ pokyny vychovávateľa, opakovane porušuješ školský 

poriadok, svojím správaním ohrozuješ ostatných, môţeš byť vylúčený z ŠKD. 

 

 

K/ Správanie ţiakov na školských akciách 
 

Žiak je povinný: 

 správať sa slušne a robiť dobré meno sebe aj škole, 

 dodrţiavať pokyny pedagogického dozoru, 

 riadiť sa zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred poţiarmi 

a samotným školským poriadkom, 

 pri presunoch v skupine sa riadiť dopravnými predpismi. 

 

Žiak má prísne zakázané: 



 uţívať akékoľvek zdraviu škodlivé legálne a nelegálne drogy a návykové látky, 

 prechovávať predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, 

 svojvoľne opustiť kolektív, 

 propagovať akékoľvek formy extrémizmu a násilia, 

 znečisťovať prostredie. 

L/ Správanie ţiakov mimo školy 
 

 

1. Chráň svoje zdravie a zdravie tvojich spoluţiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici 

a dodrţuj dopravné predpisy. 

2. K svojim rodičom, priateľom, príbuzným sa správaj úctivo a zdvorilo. 

3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ţenám. 

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

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

19
00

 hod., v letnom období (apríl – október) od 20
00

 hod.. Pre ţiakov 5. – 9. ročníka 

v zimnom období od 20
00

 hod., v letnom období od 21
00

 hod.. 

5. Ako ţiak ZŠ môţeš navštevovať len podujatia vhodné pre mládeţ do 15 rokov. 

6. Na verejnosti sa správaj tak, aby si robil dobré meno sebe, svojej rodine a škole. Počas 

voľných dní a prázdnin sa správaj slušne, neporušuj zásady spolunaţívania 

a spoločenské normy správania. 

 

M/  Ţiakom nie je povolené 
 

1. Fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a jej okolí a pri všetkých činnostiach 

organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho (ani elektronické cigarety.  

2. Prinášať do školy veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných ţiakov pri 

vyučovaní, napr. časopisy, hry, ale aj videá, fotky a hry akéhokoľvek mediálneho 

formátu, ktoré propagujú pornografiu a extrémizmus. - Aj v tvojom telefóne!  

3. Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. 

hasiace prístroje).  

4. Znečisťovať steny (interiér aj exteriér) kreslením, sprejovaním, písaním ničiť 

zariadenie učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov školy.  

5. Pouţívať vulgárne výrazy.  

6. Demonštrovať prejavy intimity, sexuálneho správania sa v čase vyučovania - 

prestávky, výlety, exkurzie, škola v prírode, lyţiarsky výcvik - voči spoluţiakom a ani 

učiteľom a taktieţ je neprípustná akákoľvek forma fyzického zbliţovania intímneho 

charakteru!  

7. Pouţívať mobilný telefón na vyučovaní a počas prestávok. V tomto čase musí byť 

telefón vypnutý (pri porušení tohto pravidla je učiteľ oprávnený mobilný telefón 

ţiakovi zadrţať a odovzdať ho jeho zákonnému zástupcovi); v prípade nutnosti povolí 

jeho pouţitie vyučujúci len na telefonovanie a posielanie SMS. Konzumovať 

potraviny počas vyučovacích hodín. O výnimočných prípadoch rozhodne vyučujúci.  

8. Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty či 

odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť ţiaka a rodiča. 

9. Robiť si zvukový a obrazový záznam na vyučovaní, cez prestávky v areáli školy.  

10. Nepovoľuje sa nosiť a konzumovať alkoholické, kofeínové a energetické nápoje.  

11. Akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a 

jeho propagácia.  



12. Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôţ, zábavná 

pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky a iné).  

13. Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboţenskú či inú intoleranciu.  

14. Popisovať a kresliť na steny školy zvonku, steny sociálnych zariadení, chodby a 

učebne ako aj nábytok učební a priestory šatní.  

15. Ďalej má ţiak zakázané: 

a) úmyselne poškodiť alebo odcudziť zariadenie alebo majetok školy a osôb, s ktorými 

prichádza do kontaktu v škole alebo na školských aktivitách organizovaných mimo 

školy,  

b) akýmkoľvek spôsobom meniť a falšovať záznamy v ŢK, KZ/ prepisovanie, dodatočné 

záznamy, poškodzovanie, vytŕhanie strán, neoprávnené pouţívanie potvrdenia od 

lekára, falšovanie podpisov jeho zákonných zástupcov, atď. /,  

c) pouţívať voči ţiakom a zamestnancom školy akékoľvek formy kyberšikanovania - 

formy šikanovania, pri ktorej sa pouţívajú nové technológie, ako je počítač, internet, 

mobil a rôzne sluţby a nástroje ako sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií 

a videí, blogy ..., 

d) nabíjať mobilné telefóny a inú techniku v priestoroch. 

 

Nedodrţiavanie uvedených ustanovení sa chápe ako závaţný priestupok voči školskému 

poriadku a je spojené s udelením niektorého z výchovných opatrení po prerokovaní v 

pedagogickej rade. 

 

 

III. OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU LEGÁLNYCH 

A NELEGÁLNYCH DROG V ŠKOLSKOM 

PROSTREDÍ 
 

 

Žiak má právo: 

 dozvedieť sa pravdivé informácie o všetkých druhoch drog, o ich účinkoch a zákaze 

ich uţívania v školskom prostredí, 

 vedieť o sankciách vyplývajúcich z porušenia zákazu uţívať a prechovávať akékoľvek 

legálne a nelegálne drogy v školskom prostredí. 

 

Povinnosti žiaka: 

 ak ţiak vie o niekom, kto uţíva drogy v školskom prostredí, je povinný to nahlásiť 

ktorémukoľvek učiteľovi. 

 ţiak je povinný na vyzvanie učiteľa ukázať mu obsah svojej tašky (v prítomnosti 

svedkov). V prípade nálezu akejkoľvek drogy spíšu prítomní zápisnicu a uloţia drogy 

v priestoroch riaditeľne do príchodu polície a zákonného zástupcu ţiaka. 

 

Žiak má zakázané v priestoroch školy, na všetkých školských akciách prechovávať 

a pouţívať alkoholické, kofeínové a energetické nápoje, legálne a nelegálne drogy, 

elektronické cigarety. Týka sa to aj šikanovania. V prípade porušenia, škola pristúpi 

k udeleniu výchovných opatrení: 

 pohovor s triednym učiteľom, 

 pohovor s koordinátorom prevencie, 

 pohovor s riaditeľom školy v prítomnosti rodiča, 



 oznámenie skutku polícii, 

 zníţená známka zo správania. 

 

Povinnosti učiteľa: 

 sledovať zmeny správania ţiaka, 

 dôsledne overovať dôvody neskorého príchodu, zhoršenie prospechu, 

 oboznámiť rodičov s problémami ţiaka, 

 sprostredkovať informácie rodičom o tom, kde hľadať pomoc pri riešení problémov 

s deťmi, 

 zabezpečovať vyuţívanie voľného času ţiaka (krúţková, záujmová činnosť, ...) 

 informovať ţiaka o škodlivosti uţívania legálnych a nelegálnych drog a sankciách 

vyplývajúcich s ich uţívaním, 

 pred akciami organizovanými školou pripomenúť ţiakom vybrané body školského 

poriadku súvisiace s protidrogovou prevenciou a urobiť zápis do ŢK, 

 ak sa u ţiaka 9. ročníka po prijatí na strednú školu výrazne zhorší prospech alebo 

správanie, škola bude o tom informovať príslušnú SŠ. 

 

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO 

ZÁSTUPCU 
 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

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

a vzdelávanie podľa platného zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému 

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

a etnickej príslušnosti,  

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

poskytovali ţiakom informácie vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním 

sveta a v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa platného zákona, 

 oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy, 

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po súhlase riaditeľa školy, 

 konzultovať -  v prvom rade s triednym učiteľom  alebo vyučujúcim –  problémy 

týkajúce sa prospechu, správania a dochádzky dieťaťa osobným stretnutím po dohode 

s učiteľom, prípadne denne od 7,30 hod. do 8,00 a od 13,30 hod. (Komunikácia 

emailom, prípadne zápisom v ţiackej kniţke rodiča, sa rieši len v krajných  prípadoch,  

a to v prípade neschopnosti dostavenia sa zákonného zástupcu zo závaţných 

dôvodov.) 

 

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností, 

 dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 



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

vzdelávacie potreby, 

 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závaţných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania, 

 nahradiť škodu, ktorú ţiak úmyselne zavinil, 

 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa 

dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania 

podľa platného zákona. Dôvody neprítomnosti ţiaka na výchove a vzdelávaní doloţí 

dokladmi v súlade so školským poriadkom, 

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

zbytočného odkladu. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti sa uznáva najmä 

choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky, alebo prerušenie premávky hromadnej 

dopravy, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť ţiaka na súťaţiach, 

 ospravedlniť neprítomnosť ţiaka, ktorá trvá aspoň 3 dni najneskôr do 48 hodín od 

začiatku absencie triednemu učiteľovi osobne, mailom, telefonicky alebo 

prostredníctvom elektronického školského systému Edupage. 

 doloţiť písomné odôvodnenie neprítomnosti ţiada najneskôr do troch dní od nástupu 

na vyučovací proces. V inom prípade sa jeho neúčasť bude povaţovať za 

neospravedlnenú.  

 

 

V. OPATRENIA VO VÝCHOVE 

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

závaţné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie 

predchádza spravidla zníţeniu stupňa zo správania. 

2. Podľa závaţnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení: 

a) pohovor s triednym učiteľom, 

b) napomenutie triednym učiteľom, 

c) pohovor s výchovnou poradkyňou, 

d) pokarhanie triednym učiteľom, 

e) pohovor s riaditeľom školy, 

f) pohovor s riaditeľom školy v prítomnosti rodičov, 

g) pokarhanie riaditeľom školy, 

h) zníţená známka zo správania. 

3. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ po prerokovaní na pedagogickej 

rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní na pedagogickej 

rade. 

4. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom 

zákonného zástupcu ţiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva ţiakovi do triedneho 

výkazu alebo katalógového listu ţiaka (aj elektronicky). 

5. V prípade podozrenia, ţe u ţiaka došlo k uţitiu drog, škola o tom informuje 

zákonného zástupcu ţiaka a v prípade neprimeraného alebo agresívneho správania sa 

ţiaka poţiada o asistenciu políciu 

 

 



VI. POCHVALY A OCENENIA 
 

1. Triedny učiteľ a riaditeľ školy môţu ţiakovi udeliť pochvalu alebo ocenenie za 

dodrţiavanie školského poriadku, správanie, aktivitu, prospech, úspešnú reprezentáciu 

školy, dobrú dochádzku, za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 

alebo za iný zásluţný čin. 

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

listu ţiaka (aj elektronicky). 

 

 

VII. REŢIM DŇA 
 

V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného pedagogickou radou. 

Začiatok a koniec vyučovacích hodín sa oznamuje zvonením. 

 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto: 

1. hodina 8:00 – 8:45 

2. hodina 8:55 – 9:40 

veľká prestávka 

3. hodina 10:00 – 10:45 

4. hodina 10:55 – 11:40 

obedňajšia prestávka pre 1. a 2. ročník.  

5. hodina 11:50 – 12:35 

5. hodina 12:45 – 13:30 pre 1. a 2. ročník. 

6. hodina 12:45 – 13:30 pre 3. aţ 9. ročník. 

obedňajšia prestávka pre 2. stupeň 

7. - 8. hodina 14:00 – 15:30 – krúţky, nepovinné predmety 

 

Činnosť ŠKD: 

6:00 – 7:30 ranná sluţba 

nástup podľa rozpisu úväzkov 

16:00 – 17:00 popoludňajšia sluţba 

 

 

VIII Záverečné ustanovenie  

 
1. Zmeny a doplnky Školského poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v 

pedagogickej rade školy.  

2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom školy ţiakov ako aj ich 

rodičov.  

3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 4. februára 2020.  

4. Dopĺňajú sa ustanovenia doterajšieho Školského poriadku školy zo dňa 3. septembra 

2018 

 

 

Rešpektovanie školského poriadku ti prinesie úctu, vážnosť 

a uznanie u učiteľov, spolužiakov a zaslúženú odmenu. 


