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Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak v škole i na všetkých akciách 

organizovaných školou. Žiak sa správa v škole slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a 

priateľstva, dbá na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa pripravuje na 

vyučovanie a dodržiava školský poriadok. Žiak sa správa aj mimo vyučovania tak, aby neporušoval 

zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti.  

Školský poriadok  ZŠ s MŠ Krivec 1355 vydala riaditeľka školy v súlade s § 153 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní. Školský poriadok je zverejnený na webovom sídle školy. 
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Článok I  

PRÁVA ŽIAKOV  

  

1. Každý žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.  

2. Každý žiak má právo na vzdelávanie v materinskom jazyku.  

3. Každý žiak má právo na bezplatné vzdelávanie.  

4. Každý žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, 

nadanie a zdravotný stav.  

5. Každý žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom 

prostredí.  

6. Každý žiak má právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, 

schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.  

7. Každý žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej 

príslušnosti.  

8. Každý žiak má právo na bezplatné zapožičanie učebníc a učebných textov na povinné 

vyučovacie predmety.   

9. Každý žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích 

výsledkov.  

10. 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.   

11. Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany pred fyzickým, psychickým 

a   sexuálnym násilím.  

12. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním.   

13. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a 

záľubami.  

14. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie v súlade s platnou legislatívou.  

15. Žiak má právo zúčastňovať sa žiackeho parlamentu.   

16. Žiak má právo pripomienkovať školský poriadok prostredníctvom zástupcu triedy v žiackom 

parlamente. 

17. Žiadny žiak nemôže byť zvýhodnený alebo postihovaný z dôvodu uplatnenia svojich práv. 

  

 

Článok II  

POVINNOSTI ŽIAKOV  

  

1. Žiak je povinný vzdelávať sa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na dištančné vzdelávanie. 

2. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo 

školského zariadenia.  

3. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa  

výchovy a vzdelávania.  
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4. Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a 

majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie. Žiak je 

povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli 

bezplatne zapožičané. Prípadné spôsobené škody je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka 

podľa rozsahu zavinenia. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.  

5. Žiak je povinný udržiavať čistotu a poriadok v budove i areáli školy.  

6. Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a 

bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.  

7. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia.  

8. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré 

sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a 

dobrými mravmi.   

9. V prípade nájdenia cudzieho predmetu je žiak povinný odovzdať ho triednej učiteľke, 

dozorkonajúcim učiteľom, vedeniu školy alebo hospodárke. Zatajenie nálezu a privlastnenie 

cudzej veci je závažným porušením školského poriadku.  

10. Ak sa žiakovi stane akýkoľvek úraz v škole alebo počas školskej akcie je povinný to ihneď 

nahlásiť vyučujúcemu na danej hodine, dozorkonajúcemu učiteľovi a následne triednemu 

učiteľovi. 

11. Žiak je povinný používať čipy pre evidenciu stravovania v školskej jedálni. Pri strate alebo 

poškodení čipu je povinný zakúpiť si nový čip podľa aktuálneho cenníka. 

12. Ak sú v škole prijaté hygienicko – epidemiologické opatrenia, žiak je povinný ich dodržiavať. 

Ak je stanovená povinnosť nosiť rúško, táto sa nevzťahuje len na žiakov, ktorí preukážu 

zdravotné dôvody lekárskym potvrdením s odporučením lekára nevyžadovať toto opatrenie. 

  

 

Článok III  

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKOV 

(podľa  § 55 zákona 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

  

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

hodnotenia.  

2. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa úrovne 

dosiahnutých výsledkov:  

a) slovným hodnotením,  

b) klasifikáciou,  

c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.  

3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným 

postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.  

4. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:  

a)    1 – výborný,         

b) 2 – chválitebný,  

c) 3 – dobrý,  

d) 4 – dostatočný,  
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e) 5 – nedostatočný.  

Viac informácií o hodnotení prospechu žiaka v jednotlivých predmetoch nájdete v Systéme 

hodnotenia žiakov zverejnenom na webových stránkach školy. 

5. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

a) 1 – veľmi dobré,     

b) 2 – uspokojivé,  

c) 3 – menej uspokojivé,  

d) 4 – neuspokojivé.   

Viac informácií o hodnotení správania žiaka nájdete v metodickom  pokyne č.22/2011.  

6. Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého 

polroka na vysvedčení vyjadruje takto:  

a) prospel,  

b) neprospel.  

7. Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého 

a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:  

a) prospel s vyznamenaním,    

b) prospel veľmi dobre,  

c) prospel,  

d) neprospel.  

8. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

stupeň      prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných 

vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi  

dobré“.  

9. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň  

prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 2,0  a   jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.  

10. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete.  

11. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške 

stupeň    prospechu nedostatočný.  

12. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný 

alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

opakuje ročník počas   plnenia povinnej školskej dochádzky.  

13. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo 

závažných  objektívnych dôvodov,  najmä zdravotných alebo dlhodobého pobytu v zahraničí.  

14. Žiak 1. – 9. ročníka, ktorý je na konci 2. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný   najviac 

z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky. Pri neúspešnej opravnej skúške 

opakuje ročník.  

15. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých 

predmetoch  a hodnotení správania na konci prvého a druhého polroka, môže do troch 

pracovných dní odo dňa  získania výpisu hodnotenia za prvý polrok, alebo do troch 

pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie  komisionálnej 

skúšky žiaka,  ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie možno  požiadať príslušný orgán  

miestnej štátnej správy v školstve.  
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16. Rozhodnutie o oslobodení od vyučovania niektorých predmetov (napr. telesná a športová 

výchova) vydáva riaditeľka školy iba na základe písomného návrhu lekára a písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu. 

 

Článok IV  

OPATRENIA VO VÝCHOVE  

(podľa  § 58 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

  

1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť 

pochvalu alebo iné ocenenie.  

Pochvalu triednym učiteľom môže žiak dostať za:   

- prospech, vzorné správanie alebo vzornú dochádzku,  

- úspešnú reprezentáciu v školskom kole,  

- iné prospešné konanie podľa zváženia triedneho učiteľa.  

Pochvalu riaditeľom školy môže žiak dostať za:   

- úspešnú reprezentáciu v okresnom a vyššom kole,  

- záslužný alebo statočný čin,  

- iné prospešné konanie podľa zváženia riaditeľa školy.  

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladajú po objektívnom prešetrení za závažné 

alebo opakované porušenie školského poriadku. Podľa závažnosti previnenia proti 

školskému poriadku sa ukladá:   

- napomenutie od triedneho učiteľa (NTU) 

- pokarhanie od triedneho učiteľa (PTU) 

- pokarhanie od riaditeľa školy (PRŠ). 

      Hodnotenie správania žiaka schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.  

3. O udelení výchovného opatrenia informuje škola preukázateľným spôsobom zákonného 

zástupcu žiaka.  Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do katalógového listu žiaka.  

4. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

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

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie,  riaditeľ školy môže použiť 

ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z  výchovy a vzdelávania, 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá:  

a) zákonného zástupcu,  

b) zdravotnú pomoc,  

c) policajný zbor.  

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. ZPS  

5. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, 

riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec okamžite informuje 
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zákonného zástupcu žiaka, kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade 

ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú zodpovedajúcimi prostriedkami na 

zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj 

oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy 

postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.   ZPS  

   

 

 

Článok V  

VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY  

 Organizácia vyučovania: 

1. vyučovacia hodina 7.40 – 8.25 

2. vyučovacia hodina 8.30 – 9.15 

3. vyučovacia hodina 9.25 – 10.10 

4. vyučovacia hodina 10.20 – 11.05 

5. vyučovacia hodina 11.20 – 12.05 

6. vyučovacia hodina 12.20 – 13.05 

7. vyučovacia hodina 13.15 – 14.00 

 

Činnosť školského klubu detí:  

Ranný ŠKD  6.30  – 7.20  

Poobedňajší ŠKD 11.05 – 16.00  

 

Školské stravovanie žiakov:  

po 4. vyučovacej hodine  11.05 - 11.20 h  

po 5. vyučovacej hodine  12.05 - 12.20 h  

  

A. Povinnosti žiakov pri príchode do školy  

1. Žiak prichádza do školy v čase od 7.20 hodiny tak, aby sa stihol pripraviť na vyučovanie. 

Priestupok organizácie, ďalej len PO  

2. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovená doba, sa môžu zdržiavať pred budovou školy 

alebo v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule budovy školy. Do tried odchádzajú od 

7.20 hod. PO  

3. Žiak musí byť najneskôr o 7.35 hod. vo svojej triede. PO  

4. Žiak sa po príchode do školy prezuje do hygienicky vhodných prezuviek, vrchné oblečenie a 

obuv si uloží do určených šatňových skríň. Ako prezuvky sa nemôže používať športová obuv 

určená na telesnú výchovu, ani obuv,  ktorá zanecháva na podlahe čierne šmuhy. PO   

5. Jazdiť na skateboarde,  kolieskových korčuliach, bicykloch a iných dopravných prostriedkoch 

v budove a areáli školy je neprípustné. Ak príde žiak do školy na bicykli, tento si odloží na 

stanovené miesto pred vchodom do školy. Priestupok správania, ďalej len PS   

6. Žiak prichádza na krúžkovú činnosť najskôr 10 minút pred jej začiatkom a čaká na vedúceho 

krúžku vo  vestibule budovy. PO  
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B. Dochádzka žiakov do školy   

1. Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, 

chodiť na vyučovanie včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje všetkých akcií, ktoré 

organizuje škola v čase povinného vyučovania. PO  

2. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností.  

a) Je neprípustné nosiť do školy oblečenie so symbolmi, ktoré vyjadrujú sympatie k 

rôznym skupinám a hnutiam propagujúcim rasizmus, antisemitizmus, anarchizmus, 

fašizmus a iné protispoločenské hnutia.  

b) Nevhodné je aj nosenie crop top tričiek a iného oblečenia, ktoré neprimerane 

odhaľuje časti tela, napr. krátke nohavice.  

c) Je zakázané maľovanie tváre a výrazné farbenie vlasov a nechtov.  

Pri porušení bodu B2 Školského poriadku triedny učiteľ uskutoční pohovor so žiakom 

a oznámi porušenie školského poriadku zákonnému zástupcovi. V prípade opätovného 

porušenia a každého ďalšieho porušenia bodu B2 ŠP sa udelí výchovné opatrenie - 

poznámka do IŽK. PS   

3. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby.  

4. Žiak do školy nosí predmety potrebné na vyučovanie. Väčšie sumy peňazí, klenoty a ďalšie 

cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť. Škola neručí za ich stratu. PO  

5. Užívanie drog a iných omamných látok, ich propagácia, pitie alkoholu a fajčenie je pre žiakov 

neprípustné. Je prísne zakázané nosiť tieto veci do školy. Závažný priestupok správania, 

ďalej len ZPS   

6. Do školy žiaci nesmú nosiť veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie, spôsobiť úraz, ohrozovať 

mravnú výchovu alebo veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním. Je neprípustné prinášať do areálu 

školy zbrane, výbušniny a iné zdravie ohrozujúce predmety. ZPS  

7. Žiak môže vymeškať vyučovanie len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom zákaze 

jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, pri mimoriadne nepriaznivom 

počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti na organizovanej 

športovej činnosti, na súťažiach a reprezentácii školy.   

8. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie alebo znížená 

známka zo správania. Pri vymeškaní viac ako 15 neospravedlnených hodín v jednom 

kalendárnom mesiaci škola oznámi rodičov žiaka na  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa.  PS  

  

Za 1 neospravedlnenú hod.                       napomenutie triednym učiteľom  

Za 2 – 4 neospravedlnené hod.                 pokarhanie triednym učiteľom  

Za 5 – 9 neospravedlnených hod.             pokarhanie riaditeľom školy  

Za 10 – 25 neospravedlnených hod.         znížená známka zo správania 2. stupňa  

Za 26 – 50 neospravedlnených hod.         znížená známka zo správania 3. stupňa   

Za 51 a viac neospravedlnených hod.      znížená známka zo správania 4. stupňa  

  

9. Pri vymeškaní viac ako 50% z vyučovacích hodín jednotlivých predmetov v jednom 

hodnotiacom období (polroku) alebo podozrení z neobjektívneho hodnotenia žiaka môže 

riaditeľ školy rozhodnúť o komisionálnom preskúšaní.   
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10. Pri prestupe na inú školu počas roka si žiak ponechá štátom hradené učebnice a odovzdá 

ich tej škole, kde končí školský rok.   

  

C. Správanie žiakov na vyučovacích hodinách   

1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas. PO  

2. Tri neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie budú hodnotené ako neospravedlnená 

hodina. PO  

3. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza pripravený s vypracovanými domácimi úlohami.  

4. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza so všetkými potrebnými pomôckami.   

5. Na každej vyučovacej hodine sedí žiak na mieste určenom zasadacím poriadkom. PO  

6. Počas vyučovacej hodiny žiak nesmie bez dovolenia opustiť svoje miesto, triedu ani školu. 

ZPS  

7. Žiak rešpektuje pokyny učiteľa a pracuje podľa nich, svojím vyjadrovaním a správaním 

nenarušuje priebeh vyučovacej hodiny, prácu učiteľa a spolužiakov. Ak chce odpovedať 

alebo sa na niečo spýtať, zdvihne ruku. PS  

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

na začiatku hodiny.   

9. Na hodine TŠV sa žiak prezlieka do cvičného úboru podľa pokynov vyučujúceho. Ak žiak 

nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od 

rodičov. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu TŠV predložiť potvrdenie 

od lekára. Žiaci trpiaci alergiou predložia lekárske potvrdenie triednemu učiteľovi.   

10. Počas vyučovacej hodiny a počas prestávok je zakázané používať mobilné telefóny. Telefóny 

musia byť zabezpečené tak, aby zvukom nerušili vyučovaciu hodinu. Použiť sa môžu iba v 

odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa,  riaditeľa  alebo jeho  

zástupcu. Pri porušení nariadenia má učiteľ právo odobrať zariadenie a uložiť ho v riaditeľni 

školy. Zariadenie bude vrátené len zákonnému zástupcovi žiaka. PS   

11. Pravidlá správania sa žiakov v odborných učebniach určujú prevádzkové poriadky 

zverejnené   v odborných učebniach.   

  

D. Správanie žiakov počas prestávok  

1. Počas všetkých prestávok žiaci bez súhlasu učiteľa neopúšťajú budovu školy. ZPS  

2. Počas všetkých prestávok sa žiaci správajú tak, aby neohrozili svoju bezpečnosť a bezpečnosť 

svojich spolužiakov a zabránili tak prípadnému úrazu alebo poškodeniu majetku. Rešpektujú 

pokyny učiteľov vykonávajúcich dozor. PS  

3. Na pokyn dozorkonajúceho trávia žiaci tretiu veľkú prestávku v prípade priaznivého počasia 

na školskom dvore. Žiakom je zakázané počas tejto prestávky zdržiavať sa na iných miestach, 

ako sú určené. PO  

4. Cez prestávku majú žiaci možnosť nakupovať v školskom bufete. Ak majú žiaci vyučovanie v 

odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky 

presunú na určené miesto, kde čakajú na vyučujúceho a vstupujú do učební len s 

vyučujúcim. Ak majú žiaci v odborných učebniach poslednú hodinu, čakajú vyučujúceho vo 

svojej triede a do učebne odchádzajú spolu s vyučujúcim. Ak majú žiaci poslednú hodinu 

TŠV, čakajú vyučujúceho pred šatňami a do telocvične odchádzajú spolu s vyučujúcim.  

PO  
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5. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách, vylievať tekutiny, 

vyhadzovať odpadky a iné predmety z okien. PS  

6. Počas prestávok majú žiaci zakázané navštevovať cudzie triedy. PO  

7. Po zazvonení sa žiaci presunú do svojej triedy. PO  

8. Škola netoleruje šikanovanie v žiadnej forme. ZPS  

9. Opakované a závažné porušovanie Školského poriadku môže byť dôvodom na vylúčenie 

žiaka z akcií organizovaných školou, ako sú napríklad výlety a exkurzie. 

 

E. Odchod žiakov zo školy  

1. Po skončení vyučovania si žiak uprace svoje miesto, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a  

podľa pokynov učiteľa sa presunie na obed alebo ku šatňovým skriniam, kde sa prezuje a 

oblečie. PO  

2. Žiaci odchádzajú k šatni v sprievode učiteľa. PO  

3. Žiaci do ŠKD odchádzajú v sprievode učiteľa, ktorý vyučoval v danej triede poslednú 

vyučovaciu hodinu. PO  

4. Po skončení vyučovania žiak opustí školskú budovu. Zdržiavať sa bezdôvodne bez dozoru v 

budove a areáli školy je zakázané. PO  

5. Ak žiak zistí stratu nejakej svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie   

opatrenia. Po preverení straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa. Škola  

nezodpovedá za stratu a odcudzenie vecí, ktoré nesúvisia s vyučovaním, prípadne nie sú   

bežným a obvyklým vybavením žiaka na vyučovanie.   

6. Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie zákonného zástupcu.   

  

F. Povinnosti týždenníkov  

1. Týždenníci zodpovedajú za čistotu tabule a triedy i za dostatok kried a fixiek. PO   

2. Týždenníci sú povinní prípadnú neprítomnosť učiteľa na hodine oznámiť do 10 minút 

vedeniu školy PO  

3. Týždenníci po skončení vyučovania zotrú tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú vodovodné 

kohútiky, vypnú svetlo a skontrolujú čistotu v triede. PO  

  

G. Povinnosti žiakov v školskej jedálni  

1. Žiaci sa stravujú v školskej jedálni podľa stanoveného harmonogramu. Žiakovi je zakázané 

vstupovať do jedálne mimo jeho stanoveného času stravovania. PO  

2. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci pred jedálňou a čaká na  vydanie stravy.  Do 

jedálne vstupuje v prezuvkách. PO   

3. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni rešpektuje príkazy dozorkonajúcich učiteľov. PS  

4. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania. PS  

5. Po skončení obeda zanechá žiak svoje miesto v poriadku, odovzdá riad pri okienku a opustí 

jedáleň. PO  

6. Odhlásiť odber stravy v  školskej jedálni je povinnosťou žiaka alebo jeho zákonného  

zástupcu. Pri hromadných akciách odhlási žiakov triedny učiteľ.   

7. Obed sa pre žiakov vydáva od 11.05 hod. do 12.20 hod.    
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H. Opatrenia proti šíreniu drog, násilia, šikanovania  

1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné 

látky a drogy, hrať o peniaze a to aj mimo školy. Nesmú takéto látky prechovávať a nosiť ich 

do školy. ZPS  

2. Žiaci základnej školy nesmú požívať energetické nápoje a nesmú ich ani nosiť do školy.  

V prípade porušenia bodu H2 školského poriadku, triedny učiteľ uskutoční pohovor so 

žiakom a oznámi porušenie školského poriadku zákonnému zástupcovi. V prípade 

opätovného porušenia a každého ďalšieho porušenia bodu H2 ŠP sa udelí výchovné 

opatrenie - poznámka do IŽK. PS  

3. Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy 

informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom 

prostredí i mimo neho alebo prichádza s takýmito látkami do kontaktu.  

4. Po oznámení uvedenej skutočnosti triedny učiteľ podľa závažnosti urobí potrebné 

opatrenia. Spolupracuje s koordinátorom prevencie. Oboznámi so skutočnosťou vedenie 

školy. 

5. Triedny učiteľ podľa potreby kontaktuje rodičov.  

6. Priestupok zapíše do elektronickej žiackej knižky.  

7. Priestupok sa prerokuje na zasadnutí pedagogickej rady.  

8. Koordinátor prevencie sústredí svoju aktivitu na žiaka, u ktorého sa priestupok zistil.  

9. Učitelia sprísnia počas dozoru kontrolu skrytých priestorov školy - šatne, WC, blízke okolie 

školy.  

10. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, 

agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a 

ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy 

alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.  

11. Pre anonymné oznamovanie je všetkým k dispozícii schránka na podnety na prízemí v 

hlavnej budove.  

12. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, 

koordinátora prevencie, školského psychológa alebo výchovného poradcu.  

13. Koordinátor prevencie úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, na ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca 

žiaka. 

 

 

I. Podmienky nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje 

1. Žiak udržiava zariadenie triedy a ostatné školské priestory v čistote. Chráni ich pred 

poškodením. 

2. Žiak je povinný šetriť učebnice a ostatné školské pomôcky. Zapožičané učebnice má žiak 

obalené, označené menom a priezviskom. 

3. Všetky vypožičané školské pomôcky vráti žiak na konci každého školského roka. 

4. Ak žiak stratí učebnicu, zaplatí jej plnú cenu. 

5. Ak žiak poškodí učebnicu, na konci školského roka zaplatí pomernú časť ceny učebnice. 

6. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva, odovzdá ich tej škole, kde 

končí školský rok. 
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7. Akékoľvek úmyselné poškodenie zariadenia školy žiakom alebo poškodenie z nedbanlivosti 

je v plnej miere povinný nahradiť zákonný zástupca žiaka. 

 

 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA - HODNOTIACA TABUĽKA:  
 

  porušenie ŠP - PO 
(priestupok organizácie) 

 porušenie ŠP - PS     
(priestupok správania) 

porušenie ŠP - ZPS      
(závažný priestupok 

správania) 

  označenie v IŽK 
zelená obálka 

označenie v IŽK 
žltá obálka 

označenie v IŽK 
červená obálka 

  

napr. neprezúvanie sa, 
neskorý príchod, porušenie 
zasadacieho poriadku, 
obedovanie mimo 
harmonogramu, presun v 
rozpore s organizáciou 
vyučovania, oblečenie a 
úprava zovňajšku v rozpore s 
VŠP, neplnenie povinnosti 
týždenníka, vykrikovanie na 
hodine (zabudne sa prihlásiť) 

napr. nerešpektovanie 
pokynov, chodenie po triede 
počas hodiny bez súhlasu 
učiteľa, odmietnutie práce, 
používanie mobilu, 
desiatovanie na hodine, 
vykrikovanie na hodine, 
vyrušovanie na hodine, 
vykláňanie z okien, 
vyhadzovanie predmetov a 
vylievanie tekutín z okien 

napr. použitie alkoholu, drogy, 
fajčenie, úmyselné ublíženie, 
vulgarizmy, šikanovanie, 
úmyselné poškodzovanie 
školského a iného cudzieho 
majetku, krádež, klamstvo, 
podvádzanie, tykanie učiteľovi, 
opustenie triedy a budovy 
školy bez súhlasu, nosenie 
nebezpečných predmetov do 
školy, ohrozovanie mravnosti 

Napomenutie TU NTU 3- 5 zápisov 3-4 zápisy  x 

Pokarhanie TU PTU 6 - 10 zápisov 5-6 zápisov  x 

Pokarhanie RŠ PRŠ 11 a viac zápisov 7-9 zápisov  1 - 2 zápisy 

znížená známka 
zo správania - 2 

2 x 10 - 14 zápisov 3 - 5 zápisy 

znížená známka 
zo správania - 3 

3 x 15 - 20 zápisov 6 - 9 zápisy 

znížená známka 
zo správania - 4 

4 x 21 a viac 10 a viac zápisov 

 

Poznámka:  

Riaditeľka školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodnúť udelení 

prísnejšieho alebo miernejšieho výchovného opatrenia podľa priťažujúcich alebo 

poľahčujúcich okolností porušenia tohto školského poriadku. 
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Článok VI  

PRÁVA RODIČOV  

 Rodič ako zákonný zástupca žiaka má právo:  

1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a 

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

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.  

2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom.  

3. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy a školskému poriadku 

prostredníctvom orgánu školskej samosprávy.  

4. Byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa. Škola priebežne 

informuje rodičov hlavne prostredníctvom IŽK. Podpisaním známky, poznámky 

a výchovného opatrenia v IŽK z rodičovského konta sa informovanie o výchovno – 

vzdelávacích výsledkoch žiaka považuje za preukázateľné.  

5. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.  

6. Zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.  

7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy.   

 

 

Článok VII 

POVINNOSTI RODIČOV 

 

       Rodič ako zákonný zástupca žiaka je povinný:  

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností.  

2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom.  

3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby.  

4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy 

a vzdelávania.  

5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.  

6. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichádzalo do 

školy pravidelne a včas.  

7. Oznámiť škole alebo školskému zariadeniu príčinu neprítomnosti žiaka bez zbytočných 

odkladov, najneskôr do 48 hodín.   

8. Ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa v škole v trvaní najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni písomnou formou. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie 

ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,  predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie 

od lekára.   
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9. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka do troch pracovných 

dní od triedneho učiteľa, na viac ako tri dni od riaditeľa školy písomnou formou. V 

odôvodnených prípadoch škola môže vyžiadať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo 

iný doklad potvrdzujúci odôvodnenie jeho neprítomnosti.  

10. V prípade neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní odhlásiť zo stravy svoje dieťa deň vopred do 

14.00 prostredníctvom aplikácie Edupage z rodičovského konta alebo telefonicky u vedúcej 

školskej jedálne. V prípade chorobnosti dieťaťa môže odhlásiť aj v deň, keď žiak nebude 

prítomný do 7.00 hod. telefonicky u vedúcej školskej jedálne.  

11. Ak žiak odíde zo školy bez súhlasu učiteľa, považuje sa jeho neprítomnosť v  škole za 

neospravedlnenú bez možnosti dodatočného ospravedlnenia. ZPS  

 

 

Článok VIII  

Záverečné ustanovenia  

1. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie nesie 

každý žiak osobnú zodpovednosť.  

2. Za porušovanie školského poriadku je žiakovi udelené výchovné opatrenie alebo znížená 

známka zo správania podľa hodnotiacej tabuľky, ktorá je súčasťou tohto Školského 

poriadku.   

  

 

 

 

 

Schválené  v  pedagogickej rade dňa 31. 8. 2022.  

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2022.  

Týmto dňom stráca účinnosť Školský poriadok z 31. 8. 2021.  

 

 

 

 

 

                                 Mgr. Iveta Gallová 

                                                                                                      riaditeľka školy  
 

 

 

 

PRÍLOHY 

PRÍLOHA 1: Školský poriadok školského klubu detí 


