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Školský poriadok pre žiakov 

 

 

Dodržiavanie školského poriadku je základnou povinnosťou každého žiaka.  

 

   I.     Dochádzka žiaka do školy 

a) Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa  rozvrhu hodín. 

Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. 

b) Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na nepovinné predmety 

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

do záujmových krúžkov a účasť na vyučovaní nepovinných predmetov povinná. 

c) Žiak prichádza do školy vhodne a čisto oblečený, upravený, bez výstredností v úprave 

vlasov a zovňajšku . 

d) Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať a MP3 prehrávač. 

Klenoty, väčšie sumy peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť.  

e) Akékoľvek používanie mobilného telefónu v škole je zakázané, s výnimkou 

nevyhnutných prípadov i to len po dohode s vyučujúcim. Žiak počas vyučovania nemá 

právo bez súhlasu vyučujúceho vytvárať obrazový alebo zvukový záznam výučby 

(podľa ustanovenia § 12 Občianskeho zákonníka). Za odcudzenie, prípadné 

poškodenie mobilného telefónu škola nenesie zodpovednosť. 

f) Žiak má prísne zakázané nosiť do školy cigarety, alkohol, omamné látky, drogy alebo 

iné predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 

 

g) Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické 

potreby (uterák, mydlo, toaletný papier). 

h) Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, z vážnych rodinných dôvodov, v 

mimoriadne nepriaznivom počasí a počas prerušenia premávky hromadnej dopravy, 

alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii 

školy. 

i) Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou 

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

triedneho učiteľa, na viac dní od riaditeľa školy. 



j) Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia bez odkladu 

do 24 hodín. 

k) Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne.  

Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka:  

-  Jedenkrát najviac na 3 dni za sebou nasledujúcich alebo trikrát na jeden deň jednotlivo za 

jeden polrok školského vyučovania.  

- Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 dni, alebo chýba za jeden polrok rok viac ako trikrát 

jeden deň, nestačí ospravedlnenie od rodiča, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti . 

- Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže 

škola vyžadovať takéto doklady aj pri kratšej neprítomnosti žiaka v škole.  

Každý neskorý príchod žiaka do školy  sa zaznačí do triednej knihy. Za tri bezdôvodné 

neskoré príchody na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu. 

Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená známka 

zo správania 

Za 1 – 4  neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy návrh na 

pokarhanie od triedneho učiteľa. 

Za 5 – 9 neospravedlnených hodín    ( t.j. viac ako jeden vyučovací deň) podáva triedny učiteľ 

riaditeľovi školy návrh na pokarhanie od riaditeľa školy. 

Za 10 – 25 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2 ( uspokojivé ) zo 

správania. 

Za 26 – 60 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 3 ( menej uspokojivé) zo 

správania. 

Nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ žiakovi stupeň 4 ( neuspokojivé) zo 

správania. 

Škola má povinnosť oznámiť žiaka, ktorý má 15 a viac  neospravedlnených  hodín v jednom 

mesiaci na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri počte 60 neospravedlnených 

hodín za rok upovedomí škola príslušný štátny orgán  pre účely podnetu na začatie 

priestupkového konania. 

Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od triedneho 

učiteľa, riaditeľovi školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo navrhnúť žiaka na 

iné ocenenie riaditeľa školy. 

 

 



II. Povinnosti žiaka pri príchode do školy. 

Organizácia vyučovania 

Vyučovanie v škole sa začína o 08.00 h. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, 

ktorý je schválený riaditeľom školy. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, malá prestávka 10 

minút, veľká prestávka 15 minút. Obedná prestávka je po 6. vyučovacej hodine a trvá 30 

minút. Po 5. vyučovacej hodine je 5 minútová prestávka kvôli autobusovému spojeniu 

žiakom, ktorí do školy dochádzajú z okolitých dedín. Vyučovacia hodina sa začína zvukovým 

hlásením začiatku vyučovacej hodiny. Signálom na ukončenie hodiny pre učiteľa je zvukové 

hlásenie konca hodiny. Vyučovací čas je rozvrhnutý: 

1. hodina        08.00 až 08.45 h. 

2. hodina 08.55 až 09.40 h 

3. hodina        09.50 až 10.35 h 

4. hodina        10.50 až 11.35 h 

5. hodina        11.45 až 12.30 h 

6. hodina        12.35 až 13.20 h 

7. hodina        13.50 až 14.35 h.  

Činnosť v ŠKD začína ráno o 06.15 h. do 07. 45 h a pokračuje od 11. 35 do 16.55 h.   

Obedy sa podávajú v školskej jedálni od 11.30 h do 13.50 h. 

a) Žiak prichádza do školy žiackym vchodom  od 07.30 h, do ŠKD od 06.15 h., je 

povinný prezuť sa do hygienicky vhodných prezuviek, do tried odchádza na pokyn 

dozor konajúcich učiteľov od 07.40 a najneskôr do 07.55 hod. a zaujme svoje miesto 

v triede. Budova školy sa zamyká o 08.00 h.  Obuv a vrchné ošatenie si odkladá do 

šatňových skríň, ktoré žiaci poverení triednym učiteľom uzamknú. Obuv a vrchné 

ošatenie nie je povolené nosiť do tried.                                                                                                  

b) Na nultú hodinu a na popoludňajšie vyučovanie prichádza žiak 5 minút pred jeho 

začiatkom. Žiaci čakajú na vyučujúceho na mieste, ktoré im určil učiteľ. 

c) Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom 

vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy. 

d) Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove 

školy.  



 

 

Správanie žiaka na vyučovacích hodinách 

e) Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými potrebami 

a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí 

žiacku knižku. 

f) V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na 

vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá 

znížená známka zo správania. 

g) Každé neprinesenie žiackej knižky na vyučovanie sa zapíše do poznámok v 

klasifikačnom zázname. Ak si žiak zabudne ŽK 10-krát a menej za polrok, môže mu 

triedny učiteľ udeliť alebo navrhnúť niektoré výchovné opatrenie. Ak si žiak zabudne 

žiacku knižku viac ako 10-krát za polrok, môže mu navrhnúť zníženú známku zo 

správania. 

h) Po zvukovom signáli pre začiatok vyučovacej hodiny sedí žiak na mieste určenom 

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

z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním. Vyučovacia hodina končí na pokyn 

vyučujúceho. 

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

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

j) Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 

k) Na vyučovanie sa žiak pripravuje doma alebo v školskom klube. Ak sa žiak na 

vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. Ak tak 

neurobí, môže byť skúšaný a hodnotený známkou. 

l) Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdravia žiaci povstaním. 

Sadnú si len na pokyn vyučujúceho. Na hodinách TEV, VYV, PRV a pri písaní 

písomných  prác žiaci nevstávajú. 

m) Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje miesto 

a všetky spoločné priestory triedy a školy. 

n) Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Spôsobené škody je 

povinný uhradiť zákonný zástupca. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív 

triedy. 



o) Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi 

môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Neslobodno nechávať otvorené okná, vodovodné 

kohútiky, zapnuté elektrické svetlo. 

 

Správanie žiaka,  organizácia hodín telesnej výchovy a pohybových hier 

 

p) Na hodiny TEV žiaci odchádzajú pred koncom prestávky k spojovacej chodbe, do 

priestorov telocvične   odchádzajú pod vedením vyučujúcich TEV, ktorí otvárajú 

a uzamkýnajú spojovaciu chodbu. Ak je TEV 3. vyučovacia hodina a veľká prestávka 

je na školskom dvore, žiaci odchádzajú s cvičebným úborom na prestávku a po 

prestávke do tried. Ak je TEV 4. vyučovacia hodina a veľká prestávka je na školskom 

dvore, žiaci odchádzajú z tried s cvičebným úborom na prestávku a po jej skončení 

priamo na TEV. 

q) Po príchode do šatne sa žiak bez zdržiavania prezlečie do čistého cvičebného úboru a 

pripraví na vyučovanie. Prezliekajú sa i necvičiaci žiaci. Hodina TEV i  pohybových 

hier začína pre žiaka vstupom do priestoru traktu telocvične. 

r) Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie 

ospravedlnenie od zákonného zástupcu.  Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí 

vyučujúcemu TEV predložiť potvrdenie od lekára. 

s) Spôsob nástupu na hodinu TEV určí vyučujúci ( rad, dvojrad, dvojstup a pod.). 

t) Žiak sa na konci vyučovacej hodiny na pokyn vyučujúceho disciplinovane presunie do 

šatne, umyje sa, prezlečie a opustí priestor šatne. Pred odchodom si nezabudne 

skontrolovať všetky veci, či mu nič nechýba, či si nič nezabudol, či nechal svoje 

miesto v poriadku. Hodina TEV končí až odchodom z traktu telocviční a ihriska. 

u) Povinnosti žiaka na hodinách TEV a pohybových hier :  

- žiak je povinný nosiť čistý cvičebný úbor a prezuvky, ktoré neničia 

povrchový náter, 

- žiak nosí hygienické potreby (mydlo, uterák, toaletný papier, hrebeň), 

- žiak vykonáva všetky cvičenia len na povel učiteľa, alebo cvičí podľa 

jeho pokynov, 

- bez povolenia učiteľa žiak nemanipuluje s náradím, nenaháňa sa, ale 

trpezlivo čaká na ďalšie povely, 



- žiak sa nesmie vzdialiť z určeného miesta, aj necvičiaci žiak je 

povinný zdržiavať sa na určenom mieste a vykonávať činnosti 

(zamestnanie), ktoré mu určil učiteľ, 

- cvičenie je nutné vykonávať presne podľa pokynov učiteľa, po 

ukážke učiteľa, prípadne po ukážke spolužiaka,  

- nepochopenie pravidiel a nejasnosti treba konzultovať s učiteľom a až 

potom pokračovať v činnosti, 

- necvičiaci žiaci sa ospravedlňujú na začiatku vyučovacej hodiny, 

spravidla majú písomné ospravedlnenie od lekára alebo zákonného 

zástupcu, 

- zdravotne znevýhodnení žiaci prinesú v priebehu septembra 

vyučujúcemu TEV a triednemu učiteľovi ospravedlnenie s uvedením 

druhu a stupňa znevýhodnenia. Ak žiak nadobudne zdravotné 

znevýhodnenie v priebehu školského roka, prinesie potvrdenie v čo 

najkratšom čase. 

      g)  Žiak má právo :    

                                 -     konzultovať s učiteľom jednotlivé cvičenia priamo na hodine TEV, 

- nevykonávať cvičenia, ktoré má lekárom  zakázané (písomné 

ospravedlnenie), 

- ak sa žiak necíti schopný vykonávať niektoré cvičenie ( cvičenia), má 

právo a zároveň povinnosť upozorniť na to vyučujúceho. Ten je 

povinný uľahčiť žiakovi podmienky cvičenia, prípadne úplne žiaka 

oslobodiť od cviku ( cvikov) a nahradiť ich iným cvičením.  

  

Správanie žiakov počas prestávok 

b) Malé prestávky sú päť a desaťminútové, veľká prestávka po tretej vyučovacej hodine 

trvá 15 minút. 

c) Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené 

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

osobnej hygieny a na presun do odborných učební a telocviční. Žiak spravidla 

desiatuje cez prestávku po druhej vyučovacej hodine v triede.          

d) Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky. 

e) Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci 

a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu. 



f) Na veľkú prestávku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov na 

asfaltový školský dvor, pri zlom počasí zostávajú v školskej budove. Vyhradené 

priestory je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na voľný pohyb , riadi 

sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia 

spolužiakov. 

g) Do iných tried vstupujú žiaci len v nutných prípadoch, bezdôvodne neprechádzajú 

z hornej chodby na dolnú a opačne.  

h) V celej budove žiaci chodia krokom, je prísne zakázané utekať a naháňať sa po 

chodbách a v triedach, sadať na parapetné dosky, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa 

a nakláňať sa nad zábradlím. 

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

 

III. Odchod žiakov zo školy. 

a) Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov 

učiteľa. 

b) Po ukončení vyučovania upraví triedu, vyrovná lavice, vyloží stoličku, pozbiera odpad 

a organizovane podľa pokynov učiteľa opúšťa školskú budovu. Žiakov, ktorí sa 

stravujú v škole, odvádza vyučujúci do jedálne.  

c) Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie 

je dovolené. 

d) Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci na vyhradenom mieste  

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

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

žiak odchádza domov. Počas vyučovania je žiakom  zakázané vstupovať do školskej 

jedálne. 

e) V učebniach a šatniach po ukončení vyučovania nesmie žiak ponechať prezuvky, 

pomôcky, ani žiadne iné svoje osobné veci. 

f) Zo školskej akcie môžu žiaci odísť domov len so súhlasom učiteľa. Miesto rozchodu 

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

g) Žiak nesmie v čase vyučovania bez vedomia triedneho učiteľa opustiť školskú 

budovu. Triedny učiteľ alebo vyučujúci uvoľní žiaka iba v sprievode zákonného 

zástupcu žiaka alebo na základe Žiadanky na uvoľnenie žiaka počas vyučovania, ktorá 

platí pre žiakov od 4. ročníka ZŠ. 



 

Iné povinnosti žiaka 

h) Žiak je od dovŕšenia 14. roku svojho veku trestne zodpovedný. To znamená, že ak sa 

dopustí protiprávneho konania, ktoré má znaky trestného činu, ktoré sú uvedené 

v Trestnom zákone, môže si privodiť nebezpečenstvo trestného stíhania. 

i) Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa. 

j) Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorí urobí ďalšie 

opatrenia. Po preverení straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa. 

k) Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, 

používať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky. Je prísne zakázané 

šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. 

l) Žiak má vždy vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým 

i nepedagogickým pracovníkom). Správa sa zdvorilo a pri stretnutí ich pozdraví : 

„Dobré ráno !“, „ Dobrý deň !“ , „ Dovidenia !“ , oslovenie je pán riaditeľ,  pani 

zástupkyňa, pán učiteľ, pani učiteľka, pani vychovávateľka, pani upratovačka, pán 

školník. V jedálni žiaci prajú „ Dobrú chuť ! 

m) Do úradných miestností (riaditeľňa, zborovňa, kancelária) žiaci nevstupujú, ale 

zaklopú a čakajú na chodbe.                

 

Povinnosti týždenníkov 

n) Týždenníkov určuje ich triedny učiteľ. 

o) Pred začiatkom každej hodiny zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na 

vyučovanie. 

p) Na začiatku hodiny hlásia neprítomných žiakov. 

q) V prípade, že vyučujúci nepríde do triedy načas, týždenník je povinný neprítomnosť 

vyučujúceho nahlásiť do 5 minút na riaditeľstve školy. 

r) Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, 

zatvoria okná a skontrolujú čistotu v triede. 

s) Pri neplnení povinností týždenníka môže byť žiakovi udelené výchovné opatrenie. 

 

Správanie žiaka mimo školy 

t) Po vyučovaní na verejnosti sa žiaci správajú tak, aby nerobili sebe i škole zlé meno. 

u) Za mimoškolské podujatia sa považujú podujatia organizované školou a konané mimo 

jej budovy a areálu (napr. škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, olympiády, 



súťaže, preventívne zubné prehliadky,  účelové cvičenia a didaktické hry atď.) Pri 

týchto podujatiach sa v plnom rozsahu na žiaka vzťahujú školské predpisy stanovené 

v tomto školskom poriadku. Na týchto podujatiach je okrem toho žiak povinný: 

- dostať sa včas na miesto určenia, 

- spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa, 

-  bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu, 

- dodržiavať ostatné bezpečnostné predpisy a postupy vyučujúceho či 

vedúceho skupiny. 

v) Voči dospelým sú zdvorilí, slušní, v dopravných prostriedkoch uvoľňujú miesto  

chorým a starším občanom. 

w) Návšteva podnikov verejného stravovania bez sprievodu zástupcu žiaka alebo ním 

poverenej dospelej osoby sa žiakom povoľuje len v dennom čase, ak sa potrebujú 

najesť alebo napiť sa nealkoholického nápoja. 

x) Zdržiavať sa vo večerných hodinách vonku bez sprievodu dospelých je neprípustné. 

y) Návšteva vhodných kultúrnych  a športových podujatí vo večerných hodinách je 

možná iba v sprievode dospelých príslušníkov rodiny.     

  

 Práva  žiakov 

a) Rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu. 

b) Bezplatné vzdelanie v základných školách. 

c) Bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

v materských školách. 

d) Vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku. 

e) Ak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať 

v primeranej lehote výsledok hodnotenia. 

f) Majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných 

aktivít, ktoré organizuje škola. 

g) Žiak 5. až 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný 

najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky. 

h) Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

i) Každý žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 

j) Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. 

k) Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav. 

l)  Bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety. 



m) Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti. 

n) Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním. 

o) Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. 

p) Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny. 

r) Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu. 

s) Na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, 

záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom. 

t) Na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených podľa § 24 Zákona č. 245/2008 

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

 u) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 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. 

 

XI.  Povinnosti žiakov 

a) Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania. 

b) Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy.  

c) Chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu 

a vzdelávanie. 

d) Chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli 

bezplatne zapožičané. 

e) Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať. 

f) Konať tak, aby neohrozovali svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

g) Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.  

h) Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

 

 

 



XII.   Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských           

.        akciách 

a) Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných 

školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

b) Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na 

začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia 

bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi 

na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie 

úrazom. 

c) V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu. 

d) Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi prvú 

pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi 

lekársku pomoc. O úraze alebo onemocnení informuje rodičov žiaka. Ak žiak 

vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše Záznam o úraze. 

e) Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede, počas prestávok 

a v školskej jedálni dozor konajúci učitelia. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách 

organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci učitelia. Všetci 

žiaci sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov. 

f) Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy mimo pedagogického 

dozoru používať skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek 

dopravných prostriedkoch. 

g) Vstup na školský dvor mimo vyučovania je na vlastné riziko, pretože škola zaisťuje 

ochranu zdravia žiaka len pri činnostiach priamo  súvisiacich s výchovou 

a vzdelávaním. 

  

XIII. Výchovné opatrenia 

            Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za: 

- mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,  

- za záslužný alebo statočný čin,  

- za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív, 

- za reprezentáciu triedy alebo školy, 

- za výborný prospech, 



- za výbornú dochádzku, 

- za príkladné slušné správanie, nezištnú pomoc, humánny čin 

a utváranie dobrých vzťahov v kolektíve, 

             Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje : 

- pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky a klasifikačného záznamu, 

- pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy s písomným oznámením 

rodičom, 

- pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy s písomným oznámením 

rodičom, 

- diplom, 

- po schválení rodičovskou radou vecnú odmenu. 

Pochvaly na úrovni triedy udeľuje triedny učiteľ a na úrovni školy riaditeľ školy. 

Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie vedúcemu odboru školstva, 

primátorovi mesta Vráble a pod. 

             Opatrenia na posilnenie disciplíny. 

             Ukladajú sa žiakom za: 

- závažné alebo opakované previnenia, ktoré má žiak zapísané v žiackej knižke 

a v klasifikačnom zázname, 

- nepredloženie žiackej knižky s úmyslom nezapísania poznámky alebo známky, 

- zápisy za mimoriadne previnenia,  

Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza 

objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré 

z týchto opatrení : 

- zápis do žiackej knižky a klasifikačného záznamu, 

- napomenutie  od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy s písomným 

oznámením rodičom, 

- pokarhanie od triedneho učiteľa , 

- pokarhanie od riaditeľa školy. 

 

Nerešpektovanie týchto práv a povinností je v rozpore nielen so školským poriadkom ale aj 

s Ústavou SR, Trestným zákonom a Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi 

a normami. 

 



XIV.     Ochranné opatrenie 

Ak žiak svojim 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 výchovy a vzdelávania vzdelávanie, môže 

riaditeľ školy použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy 

a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 

zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc 

a Policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu 

ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.  

 

XV.  Práva zákonných zástupcov žiaka 

 

a) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a 

vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, 

jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. 

b) Zákonný zástupca žiaka má právo žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole 

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

poznaním. 

c) Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom. 

d) Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

e) Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

f) Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

g)Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy. 

h) Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy. 

 

XVI.  Povinnosti zákonných zástupcov žiaka 

a) Zákonný zástupca žiaka je povinný vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu 

a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností. 

b) Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom. 

c) Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby. 



d) Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

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

výchovy a vzdelávania. 

e) Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

f) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

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

inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a 

vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. 

g) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je 

povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod 

ospravedlniteľnej neprítomnosti 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 žiaka na súťažiach. 

h) Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni 

alebo trikrát na jeden deň jednotlivo ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a 

osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe 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 žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

i) Pri organizovaní akcií školou (výlety, exkurzie, školy v prírode, plavecké, lyžiarske 

výcviky a pod.) rodič podpíše informovaný súhlas s akciou školy. V jednom informovanom 

súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít. 

 

XVII.  Spolupráca školy a rodiny 

a) Škola priebežne informuje zákonných zástupcov o správaní a prospechu žiaka na 

triednických schôdzkach konaných spravidla štyrikrát za školský rok. Ďalším z prostriedkov 

je žiacka knižka a elektronická žiacka knižka. Do žiackej knižky sa vpisujú iba dôležité 

oznamy. Na tento účel slúžia aj konzultačné hodiny. 

b) Učiteľ oznamuje zákonným zástupcom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj 

kladné hodnotenia a pochvaly. 

c) Učiteľ môže informovať zákonných zástupcov formou osobného rozhovoru po triednej 

schôdzke, rozhovorom po predvolaní do školy, telefonickým rozhovorom alebo listom. 



d) Ak majú zákonní zástupcovia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo 

dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný 

pred skúšobnou komisiou. 

e) Zákonní zástupcovia a široká verejnosť je informovaná o živote v škole prostredníctvom  

webovej stránky školy www.zsslvrable.edu.sk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vráble:28.8.2019       .......................................... 

         PaedDr.Karol Drienovský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsslvrable.edu.sk/


Dodatok č. 1 

 

 

 

 Za hygienicky vhodné prezuvky sa považujú papuče, otvorené prezuvky okrem 

tenisiek, botasiek. 

 Žiak prichádza do školy vchodom zo školského dvora, alebo žiackym vchodom podľa 

rozdelenia šatňových skríň. 

 Žiak v plnej výške zodpovedá za svoju pridelenú šatníkovú skrinku. 

 

 

 Žiak je povinný okamžite nahlásiť vzniknutý úraz, poranenie alebo akékoľvek 

poškodenie tela triednemu učiteľovi resp. dozor konajúcemu učiteľovi. 

 Ak sa stane úraz v areály školy, žiak alebo spolužiak okamžite túto skutočnosť nahlási 

učiteľom školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .......................................... 

         PaedDr. Karol Drienovský 

 



Dodatok č. 2 

 

Kapitola I, ods.k) Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne.  

Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka:  

-  Ak neprítomnosť žiaka trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni. Vo 

výnimočných a osobitne dôverných prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie 

o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.  

- Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako tri po sebe nasledujúce dni,  vyžaduje sa vždy príslušný 

úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti . 

Každý neskorý príchod žiaka do školy  sa zaznačí do triednej knihy. Za tri bezdôvodné 

neskoré príchody na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu. 

Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená známka 

zo správania 

Za 1 – 4  neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy návrh na 

pokarhanie od triedneho učiteľa. 

Za 5 – 9 neospravedlnených hodín    ( t.j. viac ako jeden vyučovací deň) podáva triedny učiteľ 

riaditeľovi školy návrh na pokarhanie od riaditeľa školy. 

Za 10 – 25 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2 ( uspokojivé ) zo 

správania. 

Za 26 – 60 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 3 ( menej uspokojivé) zo 

správania. 

Nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ žiakovi stupeň 4 ( neuspokojivé) zo 

správania. 

Škola má povinnosť oznámiť žiaka, ktorý má 15 a viac  neospravedlnených  hodín v jednom 

mesiaci na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri počte 60 neospravedlnených 

hodín za rok upovedomí škola príslušný štátny orgán  pre účely podnetu na začatie 

priestupkového konania. 

Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od triedneho 

učiteľa, riaditeľovi školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo navrhnúť žiaka na 

iné ocenenie riaditeľa školy. 

 

Dodatok č. 2 platí od 28.8.2019     ..................................... 

riaditeľ školy 



Dodatok č:3 k školskému poriadku 

 

S účinnosťou od 1.5.2022 je v škole, v areáli školy, ako aj na školských výletoch a akciách 

organizovaných školou zakázané požívať alkoholické nápoje, nealkoholické pivo, kofeínovú 

i bezkofeínovú kávu, energetické, iontové nápoje, konzumovať energetické a iné výrobky 

ohrozujúce zdravie žiaka. Zároveň je zakázané nosiť do areálu školy tabakové výrobky 

v akejkoľvek forme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ........................................... 

                      riaditeľ školy 


