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Školský  poriadok  pre  žiakov 

Vnútorný poriadok školy definuje práva, povinnosti a pravidlá pre správanie sa žiakov v 

škole, v okolí školy a na školských akciách, zjednocuje pedagogický zbor k spoločnému 

výchovnému pôsobeniu na žiakov školy. Dodržiavanie školského poriadku je základnou 

povinnosťou všetkých žiakov. Učiteľ bude vo svojej práci rešpektovať tento školský 

poriadok. Školský poriadok sa prerokuje v pedagogickej rade, rade školy a je zverejnený na 

webovej stránke školy. So školským poriadkom sú oboznámení žiaci, zamestnanci a o jeho 

vydaní sú informovaní rodičia. (§153 zákona 245/2008). 

Článok 1: Práva žiakov 

1. Škola je miesto určeným pre Teba, aby si tu získal potrebné vedomosti a naučil sa žiť 

medzi ostatnými ľuďmi. Preto máš právo, aby Ti nové poznatky vysvetlili zrozumiteľne, a 

aby si sa na nejasnosti mohol opýtať svojich učiteľov. Na každú otázku sa pokúsia 

odpovedať. Máš právo na 45 minútovú vyučovaciu hodinu, na priebežné objektívne 

hodnotenie, vedieť ako si bol hodnotený, vidieť svoje písomné práce. 

2. Ak Ti závažné dôvody (podľa metodických pokynov na klasifikáciu a hodnotenie žiakov) 

neumožnia klasifikáciu v riadnom termíne, máš právo na vyskúšanie a klasifikáciu v 

náhradnom termíne. 

3. Máš právo zvoliť si voliteľné predmety pre rozvoj svojho vzdelania a záujmov. 

4. Máš právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne a za ich 

dôsledky sám zodpovedný. 

5. Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. Môžeš sa pomýliť, prípadne niečo 

zabudnúť, nezabudni sa však ospravedlniť. Tvoj učiteľ Ti umožní, aby si svoj omyl alebo 

chybu napravil. 

6. Máš právo vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním tých druhých alebo vyjadriť svoj 

názor, ak si myslíš, že by sa v škole malo niečo zmeniť k lepšiemu. 

7. Máš právo stravovať sa v školskej jedálni, ak budeš dodržiavať zásady spoločenského 

stolovania. 

8. Aby si sa v škole dobre cítil, máš právo vybrať si priateľa, alebo vybrať si s kým chceš 

sedieť, po dohode s vyučujúcim. 

9. Máš právo prežiť deň v príjemnom prostredí školy, ktoré nevytvára len jej zariadenie, ale 

aj čisto a vkusne upravený a primerane oblečený žiak. 

10. Máš právo na prestávku, ktorú oznamuje po každej vyučovacej hodine hlas zvonca. 

Využívaj prestávku na odpočinok podľa vlastného uváženia, ale nezabúdaj, že aj tí druhí 

oddychujú. 

11. Nezabúdaj, že aj všetci ostatní majú také isté práva, preto ich vždy rešpektuj a správaj sa 

tolerantne. 

12. Máš právo na ochranu pred šikanovaním a diskrimináciou, na zdravý duševný a telesný 

rozvoj. 

Článok 2: Povinnosti a pravidlá správania sa žiakov 

1. Príchod do školy 

Žiaci vstupujú do školy najskôr o 7.30 hod. hlavným vchodom do budovy školy a areálu 

školy cez bránu pre chodcov. Výnimkou sú tí žiaci, ktorí majú súhlas riaditeľstva školy. Títo 

žiaci sa budú zdržiavať v priestoroch ranného školského klubu. Pravidlá správania sa v 
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priestoroch ranného školského klubu upravuje interná smernica ranného školského klubu. 

Škola sa zatvára o 8,00 hod. Žiaci, ktorí prídu po 8,00 hod. sa musia prihlásiť u pani 

školníčky a uviesť dôvod neskorého príchodu. 

Pri vstupe do budovy si žiaci očistia obuv. Odchádzajú do šatne, kde sa prezujú do čistej a 

zdravotne vyhovujúcej obuvi (prezuviek). Je zakázané používať prezuvky, ktoré znečisťujú 

podlahu. Topánky si uložia do plátenného vrecka a odev zavesia na vešiaky alebo do skriniek. 

Obuv a odev musia mať žiaci podpísané. Na uloženie kabátov a obuvi sú vyhradené len šatne, 

preto ich žiaci nemôžu nosiť do triedy. 

Žiaci prichádzajú do školy vhodne, nie vyzývavo oblečení (hlboké výstrihy, krátke 

sukne...), dievčatá môžu byť jemne namaľované, ale vyzývavé, výrazné a extravagantné 

maľovanie nie je prípustné. 

Žiaci používajú dezodoranty len na osobnú hygienu a neohrozujú nimi svoje okolie. 

Žiaci  prichádzajú do školy cez hlavnú bránu. 

Žiaci si budú odkladať bicykle len na miesta pre nich určené. 

V šatni si žiaci okrem prezuviek nechávajú len veci na telesnú výchovu a počas prestávok 

sa v nich zbytočne nezdržiavajú. 

Počas vyučovania a cez prestávku je zakázané odchádzať z budovy školy. Výnimku tvoria 

žiaci, ktorí majú písomný súhlas rodičov a sú uvoľnení triednym učiteľom, príp. vyučujúcim. 

Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú hromadne v sprievode učiteľa do šatne, 

stravujúci sa žiaci na obed do jedálne. 

2. Vstup do triedy pred vyučovaním 

Žiaci prichádzajú do svojich tried, pripravujú si veci potrebné na vyučovanie, týždenníci 

pripravujú pomôcky, starajú sa o tabuľu, vetranie, poriadok v triede. Osobitne určení žiaci 

uzamykajú triedu pri odchode do odborných učební a po skončení vyučovania. Do odborných 

učební žiaci prichádzajú najskôr 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. 

3. Zdravenie žiakov 

V budove školy žiaci zdravia učiteľa i zamestnancov školy pozdravom dobrý deň. 

Pozdrav má byť zrozumiteľný. Žiaci na začiatku každej vyučovacej hodiny pozdravia 

vyučujúceho postavením sa v lavici. Počas vyučovania nezdravia (žiadnou formou) osoby 

vstupujúce do triedy, ale pracujú nerušene ďalej. Keď žiak hovorí s dospelým, nesedí, 

neopiera sa, nemá ruky vo vreckách a keď hovorí dospelý, neprerušuje ho. 

4. Prestávky 

Zvonenie: 

1. hodina 8.00 - 8.45 

2. hodina 8.55 - 9.40 

3. hodina 10.00 - 10.45 

4. hodina 10.55 - 11.40 

5. hodina 11.50 - 12.35  

6. hodina 12.45 - 13.30 

Žiaci si cez malé prestávky odkladajú veci po ukončenej hodine a pripravujú sa na ďalšiu 

vyučovaciu hodinu. Podľa potreby sa premiestňujú do odborných učební. Dvere tried sú 

otvorené. Po chodbe sa nebeží. Prestávka slúži aj na vykonanie biologických potrieb žiakov 

(WC). Počas všetkých prestávok sa žiaci zdržiavajú vo svojej triede alebo jej blízkosti, 

nezoskupujú sa pri dverách. Je zakázané behať po chodbách, zdržiavať sa na schodoch a pri 
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zábradlí (vyliezať, mať vyloženú nohu, vešať sa po ňom). Vstupovanie do susedných tried, 

alebo tried na inom poschodí nie je povolené. Počas prestávok je zakázané sedieť na 

schodoch, na zemi a na radiátoroch. Žiakom je zakázané vstupovať do priestoru pred 

zborovňou a nazerania do knihy zastupovania. Žiaci sa nezdržiavajú počas prestávok vo 

vestibule. 

5. Popoludňajšie vyučovanie a krúžky 

Žiak čaká na vyučujúceho vo vestibule (žiak navštevujúci ŠKD v ŠKD), kde si ho 

vyzdvihne vyučujúci. Vyučujúci odvedie žiakov po skončení popoludňajšieho vyučovania do 

vestibulu a do ŠKD.  

6. Vstup do zborovne, kancelárií vedenia školy a odborných učební 

Žiaci nesmú vstupovať do zborovne, kabinetov a  kancelárií vedenia školy. Do kancelári 

tajomníčky školy môžu žiaci prichádzať počas prestávok (okrem prípadu úrazu alebo situácie 

ohrozujúcej život a zdravie alebo majetok školy). Do odborných učební môžu vstupovať len 

s vyučujúcim. 

7. Bufet 

Žiaci môžu navštevovať bufet od 7.30 hod. len počas prestávok. V prípade neskorých 

príchodov na vyučovacie hodiny z dôvodu návštevy bufetu, predbiehania sa v bufete, 

nevhodného správania sa v bufete si škola vyhradzuje udelenie zákazu návštevy bufetu. 

8. Správanie sa žiakov v jedálni 

Žiaci chodia na obed podľa rozvrhu výlučne po skončení vyučovania. V zmysle 

metodických pokynov o stravovaní a prevádzke stravovacích zariadení § 9 je žiak povinný sa 

odhlásiť z obeda deň vopred do 14,00 h. Žiak sa môže odhlásiť aj telefonicky na t. č. 

0911865454. Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni si zakúpi čip, ktorým sa preukazuje pri 

odoberaní stravy. 

9. Zariadenie školy, učebnice, pomôcky 

Žiak je povinný šetriť a nepoškodzovať zariadenie školy, učebnice a učebné pomôcky. 

Každé poškodenie, úmyselné alebo z nedbanlivosti, hradí rodič príp. zákonný zástupca žiaka, 

ktorý ho spôsobil v plnej hodnote. V prípade, že sa vinník nezistí, rozpočítavajú sa náklady na 

všetkých žiakov, ktorý boli prítomní pri danej udalosti. Je zakázané písať po laviciach, 

obrusoch a stoličkách, hojdať sa na stoličkách.  

Žiaci majú zakázané: 

 akýmkoľvek spôsobom manipulovať s termoregulačnými hlavicami a snímačmi, 

 akýmkoľvek spôsobom manipulovať so žalúziami.  

V prípade poškodenia ich opravu hradí v plnej výške rodič príp. zákonný zástupca žiaka.  

Žiaci sú povinní udržiavať učebnice nepoškodené po celý rok. Učebnice, ktoré žiak stratí, 

poškodí alebo znehodnotí, nahradí podľa nariadenie vlády č. 282/94 Z.z. Ak žiak prechádza z 

jednej školy na druhú v priebehu školského roka učebnice si ponecháva a odovzdáva v škole, 

ktorá mu učebnice vydala. Ak prechádza z jednej školy na druhú na konci, príp. začiatku 

školského roka, učebnice dostáva v novej škole.  

10. Poistenie žiaka, cennosti žiaka, straty 

Náhradu za stratené a odcudzené veci škola neposkytuje. Zákonný zástupca má možnosť 

poistiť prostredníctvom školy veci svojho dieťaťa (žiaka) v prípade odcudzenia, straty. 

Cennosti, mobil a väčšiu sumu peňazí nosí žiak na vlastnú zodpovednosť, ich stratou sa však 

škola nebude zaoberať. Nájdené veci žiak odovzdá v kancelárii školy. Zákonný zástupca žiaka 
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má možnosť sa poistiť v škole aj formou úrazového poistenia v škole a na školských akciách. 

Ak zákonný zástupca nepoistí žiaka proti úrazu, žiak sa školskej akcie môže zúčastniť len v 

prípade, že si sám uhradil jednorazové poistenie a preukáže sa platným dokladom. Školský 

úraz je potrebné nahlásiť vyučujúcemu neodkladne počas vyučovacej hodiny alebo prestávky. 

11. Povinnosti a správanie sa žiakov počas vyučovania 

Žiak je povinný svedomito sa pripravovať na každú vyučovaciu hodinu, nosiť si a mať 

pripravené všetky pomôcky na danú vyučovaciu hodinu, plniť si všetky uložené úlohy, 

zapájať sa do školských i mimoškolských aktivít a reprezentovať školu na rôznych súťažiach. 

Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, nevypracoval si domácu úlohu, zabudol si pomôcky, 

ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedie dôvod. Počas vyučovania pozorne 

sleduje výklad. Nevyrušuje žiadnou inou činnosťou. Žiak na vyučovacej hodine aktívne 

pracuje, nenašepkáva a neodpisuje. Žiak dodržuje zasadací poriadok, ktorý si dohodli s 

vyučujúcim. Žiak je povinný zdržiavať sa v triede po zazvonení. Žiak prvého stupňa nosí 

žiacku knižku na každú vyučovaciu hodinu a dáva si zapisovať všetky známky. Na žiaka, 

ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole alebo výrazne narúša 

výchovno-vzdelávací proces, bude využitý postup podľa § 58 ods. 3 školského zákona: 

„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 výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ 

školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, 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.“ 

12. Používanie mobilného telefónu v škole 

V zmysle § 20 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole počas 

vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených 

prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa, alebo ním povereného 

zástupcu.  

Žiak má zakázané: 

 používať mobilné telefóny, mp3 prehrávače, tablety v priestoroch školy a počas 

školských akcií mimo školy. V prípade porušenia tohto zákazu odoberie vyučujúci 

vypnutý mobilný telefón, mp3 prehrávač alebo tablet žiakovi. Takto odobraté 

zariadenia odovzdá rodičovi (zákonnému zástupcovi žiaka). 

 vytvárať fotografie a videozáznamy bez vedomia vyučujúceho počas vyučovania 

a následne ich zverejňovať v médiách, sociálnych sieťach alebo iným obdobným 

spôsobom.  

Za porušenie týchto ustanovení bude žiak postihovaný v zmysle tohto školského poriadku. 

13. Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom 

prostredí 
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Z dôvodu úpravy školského zákona č. 245/2008 Z. z., novelizácii zákona o ochrane 

nefajčiarov č.538/2005 Z. z. a v súlade s Národným programom boja proti toxikománii, 

upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov na úpravu školského poriadku: 

V budove školy, v ostatných priestoroch areálu školy, pred bránou školy a počas 

školských akcií aj mimo budovy školy je zakázané fajčiť tabakové výrobky a elektronické 

cigarety, žuvať žuvací tabak, piť energetické nápoje, užívať alkohol, drogy a ani ich nosiť do 

budovy školy ani na všetky akcie a aktivity organizované školou a ani iné zdraviu škodlivé 

látky a predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov a zamestnancov školy. V 

zmysle § 20 ods. 6 a 8 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole žiak musí chrániť 

svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, 

najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok a žiak nesmie 

nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických 

zamestnancov. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy 

u žiaka, riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný 

útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú 

prostriedkami zodpovedajúcimi 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. Riaditeľ a 

ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja 

alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. 

14. Triedna služba 

V triede vykonávajú službu určení žiaci - týždenníci. Týždenníci sú zodpovední za 

poriadok v triede a za tieto činnosti:  

 prinášajú pomôcky, dbajú o čisto zotretú tabuľu a čistotu triedy, 

 hlásia na začiatku každej hodiny menovite neprítomných žiakov, 

 ak trieda nemá vyučujúceho 5 min. po zvonení, ohlásia túto skutočnosť zástupcom školy 

alebo inému vyučujúcemu, 

 po vyučovaní skontrolujú čistotu triedy, tabule, uzavretie okien a uzamknú triedu a kľúč 

odovzdajú pani školníčke. Pri strate kľúča od triedy alebo jeho neodovzdaní, kupujú nový. 

Tento bod platí aj pri presune do odborných učební počas vyučovania. 

15. Dochádzka a uvoľňovanie žiaka 

Žiak je povinný dochádzať do školy na vyučovanie pravidelne a dochvíľne. Za tri 

oneskorené príchody na vyučovaciu hodinu bude žiakovi udelená jedna neospravedlnená 

hodina. Ak žiak zostane doma, sú rodičia povinní neprítomnosť oznámiť ústne, písomne alebo 

telefonicky do 2 pracovných dní. Ospravedlnenku je potrebné priniesť maximálne do 3 

pracovných dní po návrate do školy, inak sa absencia považuje za neospravedlnenú. 

Mimoškolské aktivity treba prispôsobiť školským požiadavkám mimo vyučovacieho procesu. 

V ojedinelých prípadoch môže riaditeľ školy uvoľniť žiaka na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu s prihliadnutím na správanie žiaka, na dosahovaný prospech a možnosť 

nahradiť si zameškané učivo. Uvoľniť žiaka na mimoškolské aktivity (ZUŠ, CVČ, TJ, 

tenisový klub...), je možné len s výslovným súhlasom rodiča (zákonného zástupcu), ktorý ho 

vyjadrí svojím podpisom na ospravedlnenke z mimoškolskej aktivity a slovíčkom súhlasím. 

Podpis a vyjadrenie slovíčkom súhlasím platí aj pre uvoľnenie žiaka na základe predvolania 

lekára na povinné očkovanie. Nestačí len predloženie predvolania od lekára. Uvoľnenie na 
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jeden deň povoľuje triedny učiteľ. Uvoľnenie na 2 a viac dní povoľuje riaditeľstvo školy po 

prekonzultovaní s triednym učiteľom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Vyučujúci môže uvoľniť žiaka len zo svojej vyučovacej hodiny. Ak má žiak viac ako 60% 

vymeškaných hodín v jednom polroku, môže riaditeľ školy nariadiť po prerokovaní 

pedagogickou radou vykonanie komisionálnej skúšky. Uvoľňovanie žiakov na základe 

telefonického rozhovoru s rodičom (zákonným zástupcom) nie je možné. Uvoľniť môže 

triedny učiteľ, vychovávateľka v ŠKD a vyučujúci len na základe písomnej žiadosti na 

samostatnom lístku. Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania z rodinných dôvodov len po 

prerokovaní s triednym učiteľom, príp. riaditeľom školy, najviac trikrát v školskom roku. 

16. Čo do školy nepatrí: 

Do školy nie je dovolené nosiť: 

 predmety na vyučovanie nepotrebné, 

 predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov (aj keď sú to tzv. hračky napr. 

pušky, pištole, nože ...), 

 pyrotechniku. 

V priestoroch budovy školy je zakázané pohybovať sa na: 

 kolieskových korčuliach, 

 botaskách s kolieskom, 

 kolobežke alebo skateboarde, 

 so šiltovkou na hlave. 

Prísne je zakázané: 

 fajčenie cigariet, 

 užívanie alkoholu, omamných látok a legálnych či nelegálnych drog, 

 svojvoľne opustiť areál školy, 

 používanie mobilných telefónov, mp3 prehrávačov a  tabletou počas vyučovacích hodín. 

17. Znížená známka zo správania 

Porušenia školského poriadku školy najmä v oblasti ohrozenia života alebo zdravia 

žiakov sa považujú za veľmi závažné priestupky a budú riešené v súčinnosti s rodičmi, 

políciou a ďalšími orgánmi zaoberajúcimi sa touto problematikou. Žiakovi za porušenie 

školského poriadku hrozí zhoršenie známky zo správania až na najvyšší stupeň, prípadne 

odchod do vhodného zariadenia navrhnutého inými vyšetrovacími alebo zdravotnými 

organizáciami. V prípade podozrenia na prítomnosť nebezpečných predmetov je žiak povinný 

umožniť prehliadku vecí a odovzdať ich na požiadanie vyučujúcemu. Nebezpečné predmety 

môže vyučujúci žiakom odobrať a vrátiť len zákonnému zástupcovi najneskôr do konca 

školského roka. Žiak je povinný správať sa slušne k dospelým aj deťom, nepoužívať vulgárne 

slová a nadávky. 

Medzi zápisy, ktoré ovplyvnia známku zo správania, patria: 

 žiak nemá žiacku knižku (žiak prvého stupňa), 

 žiak odmieta pracovať a nerešpektuje pokyny vyučujúceho, 

 žiak vyrušuje na hodine napriek upozorneniu vyučujúceho, 

 žiak sa vulgárne vyjadruje, 

 žiak sa bije, ubližuje spolužiakom, šikanuje ich, 

 žiak ničí školský majetok (lavice, skrinky, steny, podlahu ...), 
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 krádež žiaka v škole, 

 žiak si nenosí prezuvky, 

 žiak fajčí a požíva omamné látky v areáli školy, pred školou, na školskej akcii, 

 žiak si neplní povinnosti týždenníka, šatniara, nezamyká triedu, 

 nerešpektuje bod 8 (školská jedáleň), 

 neskoré príchody na vyučovanie, príp. na jednotlivé vyučovacie hodiny (bufet), 

 používanie mobilného telefónu, mp3 prehrávača a tabletu na vyučovacej hodine, 

 svojvoľné opustenie budovy, areálu školy, školskej akcie, 

 žiak nosí do školy nebezpečné predmety a omamné látky. 

18. Zdržovanie sa v priestoroch školy a odchod zo školy 

Žiaci sa zdržiavajú v priestoroch školy iba v čase vyučovania, činnosti v ŠKD 

a organizovanej činnosti mimo vyučovania triednym učiteľom, príp. príslušným vyučujúcim. 

Škola nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku vzniknuté mimo vyučovania 

nedodržaním školského poriadku školy žiakom. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si 

každý žiak upraví svoje miesto, vyloží stoličku a pod vedením učiteľa odchádza z triedy do 

jedálne, ŠKD príp. domov. Cestou zo školy domov žiaci vychádzajú hlavným vchodom 

z areálu školy cez bránu pre chodcov a sú povinní správať sa slušne. 

19. Sociopatologické prejavy správania 

Sociopatologické prejavy správania sa prejavujú ako výrazne negatívny spoločenský 

fenomén, ktorý v značnej miere pôsobí na obmedzovanie ľudských práv a na deformáciu 

spoločenských vzťahov. Ide napríklad o drogovú a alkoholovú závislosť, kriminalitu a tiež 

prejavy, ktoré k nim vedú, ako napr. šikanovanie, záškoláctvo a pod. Základným 

preventívnym opatrením našej školy je osvojenie si základného princípu: „Sme škola, kde sa 

šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ Život v škole nekončí s posledným zvonením, 

ale organizujeme rôzne záujmové útvary aj v poobedňajších hodinách. Našou úlohou je 

prevencia sociopatologických javov, ktorá zahŕňa aj: 

 monitorovanie zmien v správaní sa žiakov, 

 informovanie o škodlivosti návykových látok, 

 iniciovanie a realizovanie preventívnych aktivít pred sociopatologickými javmi 

(šikanovanie, zneužívanie, násilie), 

 poznávanie žiakov s problémami a poruchami správania a v spolupráci: triedny učiteľ – 

koordinátor prevencie – pracovníci CPPPP v Senici  

 tvorbu a realizáciu intervenčných programov na eliminovanie nežiaduceho správania, 

 prácu so žiakmi v kríze.  

Zaoberáme sa problematikou preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov v 

školskom prostredí. Všetci pedagógovia a zamestnanci školy sa spolupodieľajú na vytváraní 

podmienok na nestresovú prácu v škole, na primárnu prevenciu a predchádzajú vzniku 

nežiaducich sociopatologických javov v škole (delikvencia, agresivita, šikanovanie, 

záškoláctvo a i.). 

20. Všeobecné ustanovenia 

Žiaci sú povinní nosiť do školy pomôcky, prezuvky, cvičný úbor. Žiaci sú povinní plniť 

príkazy všetkých vyučujúcich, vychovávateliek a ostatných pracovníkov školy. Žiaci majú 
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zakázané navštevovať pohostinstvá, zábavné podniky, herne, večerné kultúrne podujatia, piť 

alkoholické nápoje, užívať drogy a fajčiť. 

Spolupráca rodiny a školy 

Článok 1 – Práva rodiča (zákonného zástupcu)  

Rodič (zákonný zástupca) má právo na: 

 ochranu osobných údajov dieťaťa ako aj informácií týkajúcich sa jeho osobného alebo 

rodinného života, 

 poskytnutie bezplatného vzdelávania detí v štátnych školách; v iných ako štátnych 

školách za úhradu, 

 vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie, 

 informácie o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy (varianty, projekty, počty 

žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 

za predchádzajúci školský rok), 

 prihlásenie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má 

trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa školy, 

 integrovanie svojho dieťaťa a individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, 

 požiadať o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský 

rok, 

 povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 

republiky, 

 požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti 

klasifikácie, 

 úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do 

školy (informovať sa môže v čase mimo vyučovania po dohode s vyučujúcim, triednym 

učiteľom a v čase konania RZ), 

 účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy, 

 vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpis vysvedčenia, stravných lístkov a pod., 

 podanie nápadov alebo návrhov na obohatenie a zlepšenie podmienok výchovno - 

vzdelávacieho procesu, 

 zapojiť sa do práce rodičovského združenia pri základnej škole a obhajovať záujmy a 

potreby detí, 

 informácie o aktivitách organizovaných pre žiakov v škole, 

 prihlásenie svojho dieťaťa na obedy v školskej jedálni, 

 poistenie svojho dieťaťa proti úrazu a krádeži vecí v areáli školy. 

Článok 2 – Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu)  

Rodič (zákonný zástupca) je povinný: 

 prihlásiť školopovinné dieťa na zápise do školy, 

 zabezpečiť pravidelnú dochádzku svojho dieťaťa do školy, 

 nahlasovať triednej učiteľke zmeny týkajúce sa bydliska dieťaťa, telefónnych čísel 

rodičov, zmeny v rodinných pomeroch a pod., 

 oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní, 
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 oznámiť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu (osobne, písomne 

alebo telefonicky do 2 pracovných dní), neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka zo 

zdravotných dôvodov, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, môže 

ospravedlniť rodič príp. zákonný zástupca. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka zo 

zdravotného dôvodu trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, je potrebné 

predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára. Vo výnimočných a odôvodnených 

prípadoch môže škola žiadať aj potvrdenie od lekára o chorobe žiaka kratšej ako 3 po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni (podozrenie na záškoláctvo), 

 vstup do budovy školy má rodič (zákonný zástupca) zakázaný. Výnimku tvoria 

dohodnuté stretnutia s vyučujúcim a ohlásené návštevy v kancelárii školy. Vstúpiť môže rodič 

(zákonný zástupca) jedine cez bočný učiteľský vchod. Ďalšiu výnimku majú rodičia prvákov 

prvé dva vyučovacie týždne v mesiaci september príslušného školského roka za účelom 

hladkého adaptačného obdobia žiakov prvého ročníka, 

 dbať na to, aby dieťa dochádzalo pravidelne do ŠKD (ak svoje dieťa prihlási do ŠKD), 

 poskytnúť vychovávateľke splnomocnenia v prípade, ak bude vyberať z ŠKD jeho dieťa 

iná ním poverená osoba, 

 dbať na to, aby si prišiel pre svoje dieťa a vyzdvihol ho z ŠKD (alebo ním poverená 

osoba). Dieťa opúšťa prevádzku ŠKD cez zadný východ z ŠKD na školskom dvore pomocou 

zvončekov alebo na konci prevádzky (16:30h). Rodič alebo ním poverená osoba, ktorá je 

zapísaná v splnomocnení u vychovávateľky, ho bude čakať pri zadnom východe z ŠKD na 

školskom dvore. Týmto sa neruší povolenie opustiť ŠKD žiakom samostatne na základe 

písomného súhlasu rodiča odovzdaného vychovávateľke. 

 včas uhrádzať príspevok za ŠKD, 

 zabezpečiť dieťaťu školské pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh vzdelávacieho 

procesu, 

 zabezpečiť zdravotne nezávadné prezuvky, 

 zúčastniť sa na schôdzkach rodičovských združení, 

 dostaviť sa na predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy. 

Tieto ustanovenia vychádzajú z ustanovení nasledovných zákonov: 

 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, 

 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov, 

 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.9.2021. 

Prerokované na pedagogickej rade: 30.8.2021 

Žiaci boli oboznámení so školským poriadkom na triednickej hodine: 2.9.2021 

Zamestnanci boli oboznámení: 30.8.2021 

Rodičia boli informovaní o vydaní školského poriadku na webovej stránke školy a v rámci 

rodičovského združenia. 

Mgr. Vladimír Šváček 

riaditeľ školy 

 


