
 

Š K O L S K Ý   P O R I A D O K 
 / pre žiakov školy / 

Milý žiak, žiačka ! 

Každá 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 a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, 

predkladáme Ti školský poriadok. Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé 

vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského 

správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými 

zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom 

nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky. 

Naša škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a 

slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy . 

Náš školský poriadok vychádza zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 

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

Bol vypracovaný a prerokovaný pedagogickou radou ZŠ sv. Ladislava. Je záväzný pre 

všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky posúdi triedny učiteľ s vedením školy, 

prípadne s pedagogickou radou.  

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly : 

Úvod 

I. Práva žiaka 

II. Príchod žiakov do školy 

III. Správanie žiakov počas vyučovania 

   
 

 



IV. Správanie žiakov cez prestávku 

V. Odchod žiakov zo školy 

VI. Dochádzka žiakov do školy 

VII. Starostlivosť o zovňajšok 

VIII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

IX. Povinnosti týždenníkov 

X. Povinnosti žiakov v ŠJ 

XI. Dochádzka žiakov do ŠKD 

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

akciách 

XIII. Opatrenia na posilnenie disciplíny a kritériá na zníženie známky zo správaniaXIV. 
Povinnosti žiakov mimo školy. XV. Prevencia šikanovania 

XVI. Práva zákonných zástupcov žiaka 

XVII. Povinnosti zákonných zástupcov žiaka 

XVIII. Pohyb cudzích osôb v budove 

XIX. Režim dňa 

I. Práva žiaka 

 

1. Každý žiak bez výnimky, bez rozdielu národnosti, rasy, etnickej príslušnosti, pohlavia, 

náboženstva, sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia má právo na 

bezplatný prístup k vzdelávaniu. 

2. Každý žiak má právo na vzdelanie, ktoré rozvíja jeho osobnosť, talent, rozumové a 

fyzické schopnosti. 

3. Žiak má právo poznať kritériá svojho hodnotenia a včas byť oboznámený s výsledkom 

hodnotenia. 

4. Žiak má právo na opravné skúšky podľa pravidiel daných klasifikačným poriadkom. 

5. Žiak má právo vhodným spôsobom vyjadriť svoj názor. Za slušné vyjadrenie svojho 

názoru nebude diskriminovaný ani postihovaný. 

6. Žiak má právo na ochranu pred všetkými formami diskriminácie a segregácie. 

7. Žiak má právo získať všetky informácie o právach dieťaťa a o ľudských právacha 

spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

8. Každý žiak má právo na ochranu osobných údajov podľa príslušných predpisov. 

9. Žiak má právo na zotavenie od učenia počas prestávok. 

10. Žiak má právo na výber budúceho štúdia. 

11. Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy. 

12. Žiak má právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských aktivít školy. 

13. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora prevencie drogových závislostí a ostatných zamestnancov školy. 

14. Každý žiak má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a 

zneužívania. 

 

II. Príchod žiakov do školy 

 

1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom 

vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred 

začiatkom vyučovacej hodiny. 



2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, preobuj sa do zdravotne nezávadných 

prezuviek, obuv si ulož na poličku do šatne. Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe 

čierne stopy. Vrchný odev si zaves tiež do šatne, ktorú ti určí triedny učiteľ na začiatku 

školského roku. 

3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne v šatni na 

vyučujúceho. 

4. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie čakaj na príslušného vyučujúceho. 

5. Jazdiť na kolieskových korčuliach v budove školy je neprípustné. 

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

Nepreliezaj plot ! 

7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z budovya 

opustiť areál školy. 

8. Pri príchode do budovy a odchode z budovy školy, používaj vchod pre žiakov. 

III. Správanie žiaka počas vyučovania 

 

1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasova 

zovňajšku. Na hodinách telesnej výchovy používaj oblečenie slúžiace len na tento účel 

(cvičebný úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni. 

2. K riaditeľke  školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich 

pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci 

sú vzorom v správaní mladším žiakom. 

3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. 

Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. 

Na hodinách TSV, VYV, PCV, THD, laboratórnych prácach a pri písomných prácach 

nevstávaš. 

4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne 

vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu. 

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

spolužiakov. 

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

7. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy. 

8. Povinný si nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne 

podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné ) 

môžeš dostať dve sady učebníc. 

9. Mobilný telefón alebo iné multimediálne prostriedky musíš mať počas vyučovania 

vypnuté a odložené v taške. Škola nezodpovedá za ich stratu. Ak Ti budú odobraté,  

vrátia sa osobne iba rodičovi, alebo inému zákonnému zástupcovi. 

10. Ak prinesieš do školy väčšiu sumu peňazí, tak len vtedy, keď vyučujúci od Teba vyžaduje 

peniaze na podujatie organizované školou. Peniaze si povinný odovzdať ráno pred 

vyučovaním a dať si zapísať prevzatie. 

11. Na desiatu do ŠJ chodíš disciplinovane: 

I. stupeň a II. stupeň – 9,40 hod. – 10,00 hod. 

12. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, 

prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Nenos do školy cenné predmety a oblečenie. 

Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom. 13. Ak 

si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému 

vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine 



TSV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára 

alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu hodinu. 

14. Pred hodinou TSV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru. Odovzdaj vyučujúcemu 

TSV do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.) 

15. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské 

zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok 

poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda 

sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou. 

16. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. 

Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere a iný odpad. 

17. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo 

urobil. 

18. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej 

hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý 

týždeň. 

Ak si stratil žiacku knižku, požiadaj triedneho učiteľa o duplikát. 

19. Počas vyučovacích hodín nemôžeš jesť. Pitný režim môžeš dodržiavať aj počas 

vyučovacích hodín. 

IV. Správanie žiakov cez prestávku 

 

1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Cez malú 

prestávku bezdôvodne neopúšťaj svoju triedu. 

2. Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi budovu školy (v prípade priaznivého 

počasia) a zdržiavaj sa v určených priestoroch, inak môžeš desiatovať, zdržiavať sa na 

chodbe. 

3. Počas veľkej prestávky nesmieš svojvoľne opustiť areál školy. 

4. Počas veľkej prestávky 2 týždenníci ostaňte v triede. 

5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa vchádzaj 

do budovy, prezuj sa a priprav sa na vyučovaciu hodinu. 

6. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových 

mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu 

zamestnancom školy. 

7. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky 

"Hovorme spolu, nebime sa.“ 

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

Nenatáčaj na mobilný telefón zámerne vyvolané bitky. Nenatáčaj učiteľov, žiakov. 

Nezverejňuj tieto nahrávky na internetových stránkach, neposielaj ich žiakom cez mobil, 

emailom, lebo je to hrubé porušenie školského poriadku. Poškodzuješ meno školy. 

9. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípad 

nebehať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, 

náboženstvo, kultúru alebo postihnutie. 

10. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škody 

budú musieť nahradiť Tvoji rodičia. 

11. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných 

látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz 

chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do 

areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. 

12. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 10, je 



Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. 

Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov. Prípadne to 

napíš na lístok a hoď do schránky detskej pomoci anonymne. 

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

potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa. 

14. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom 

do OU si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku. 

15. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné 

pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj. 

16. Žiakom je zakázané manipulovať s elektrickými spotrebičmi, vypínačmi, s 

termostatickými ventilmi na radiátoroch, s vybavením odborných učební. Žiaci nesmú 

svojvoľne otvárať okná, vykláňať sa z nich sedieť na parapetách. 17. Každú stratu 

osobných vecí treba ihneď oznámiť triednemu učiteľovi. 

18. Každý úraz či nehodu, ku ktorej príde počas vyučovania alebo prestávky treba okamžite 

nahlásiť dozor konajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi alebo inému zamestnancovi školy, 

aby mohla byť okamžite poskytnutá prvá pomoc. 

V. Odchod žiakov zo školy 

 

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

nečistoty, vylož stoličku na stôl. 

2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri 

tabuľu a ulož pomôcky. 

3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zídi do šatne, preobuj sa, 

obleč sa a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si ulož na určené miesto. 

4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju 

kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania 

v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede 

zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu. 

5. Zo školy odchádzaj ihneď domov /je prísne zakázané zdržiavať sa v priestoroch školy 

mimo vyučovania/, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. 

6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to v ten deň vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. 

Nájdené veci daj triednemu učiteľovi. 

VI. Dochádzka žiakov do školy 

 

Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas. 

1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť 

škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to a) osobne 

b) telefonicky na tel. čísle: 038/5328896, 

c) alebo triednemu učiteľovi 

2. Neprítomnosť žiaka v škole písomne ospravedlňuje jeho zákonný zástupca bez 

zbytočného odkladu triednemu učiteľovi. 

Zákonný zástupca môže ospravedlniť maximálne 3 po sebe idúce dni. Za dôvod 

ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne 

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné 

podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. Ak neprítomnosť 



žiaka trvá viac dní, vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť 

žiakovej neprítomnosti. 

3. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka z vyučovania z iných dôvodov na 1 deň, požiada o to 

vopred písomne triedneho učiteľa. Ak na 2 a viac dní, požiada vopred písomne triedneho 

učiteľa a riaditeľa školy. 

4. Je v kompetencii vyučujúceho ospravedlniť neprítomnosť žiaka na 1 hodine. Triedny 

učiteľ môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka počas 1 dňa. 

5. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci 

oznámi riaditeľ školy zriaďovateľovi školy a obci, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý 

pobyt, pretože sa to podľa vyššie uvedených zákonov považuje za zanedbanie povinnej 

školskej dochádzky. 

6. Ak potrebuješ v priebehu vyučovania odísť zo školy, musí prísť po Teba rodič alebo 

iný zákonný zástupca. 

7. Ak ochorieš alebo niektorá z osôb, s ktorými bývaš v spoločnej domácnosti, alebo si 

s nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, alebo iné závažné ochorenie, oznámi 

toto zákonný zástupca neodkladne riaditeľovi školy. 

8. Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi resp. riaditeľovi 
školy každé závažnejšie ochorenie dieťaťa, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany 
pedagógov. 

VII. Starostlivosť o zovňajšok 

 

1. Do školy prichádzaj čistý a upravený. 

2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou. 

3. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. 

Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je 

neprípustné. 

4. Pred hodinou pracovného vyučovania, technických prác ak je to potrebné sa prezleč. 

5. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť 

v šatách, ktoré máš počas vyučovania. 

VIII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

 

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

učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom 

rozsahu zaplatiť. 

2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané. 

3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice odovzdáš triednemu 

učiteľovi. 

IX. Povinnosti týždenníkov 

 

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe ". Týždenníci pred 

vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, 

pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu 

chýbajúcich žiakov. 

2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. 

3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, 

zhasnú svetlo. 



X. Správanie žiaka v školskej jedálni 

 

1. Včas si zaplatíš poplatok za stravu v ŠJ. 

2. Obed sa vydáva od 11.40 hod. do 14.00 hod. Desiata od 9,40-10,00 hod. 

3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne 

vstúpiš len na pokyn dozor konajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož 

tašku, vrchný odev a umy si ruky. 

4. V jedálni sa usaď na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj 

kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Snaž sa všetko zjesť. 

5. Po skončení obeda /desiatej/ zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj riad priokienku, 

príbor daj do pripravenej nádoby v okienku a opusti ŠJ. 

 

XI. Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD ) 

 

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

2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú 

vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do 

šatne. 

3. Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo pre chorobu. 

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

písomne oznámiť. 

5. Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť. 

6. Činnosť v ŠKD je od 11.40 hod. do 16.30 hod. Do klubu (ŠKD) prejdeš v sprievode 

vychovávateľky. 

7. Ranná ŠKD začína 6.30 hod.-7.50 hod. 

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

II. 

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

školských akciách 

 

1. Povinný si - počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných 

školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

2. Povinný si - dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými bol oboznámený na začiatku 

školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazom. 

3. Pravidlá správania a bezpečnosti na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy 

a v odborných učebniach sú prílohou tohto vnútorného poriadku. 

4. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť 

česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a 

ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav. 

5. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa 
vyjadruj.6. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v 
dopravných prostriedkoch. 
7. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici 

a dodržuj dopravné predpisy. 

8. V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti ihneď informuj vyučujúceho, alebo dozor 

konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu. 

9. V škole a areály školy je zakázané používať akýchkoľvek drog, omamných látok, 

liehových nápojov. 



XIII. Opatrenia na posilnenie disciplíny a kritériá na zníženie známky zo správania 

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, 

za záslužný alebo statočný čin podľa § 58 školského zákona. 

 

2. Návrh na udelenie pochvaly, iného ocenenia, napomenutia triednym učiteľom,pokarhania 

a znížený stupeň zo správania sa prerokuje v pedagogickej rade. 

3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školytriedny 

učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby. 

4. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do katalógového listu. 

5. Opatreniami vo výchove žiakov sú : 

Pochvala od triedneho učiteľa 

- za výborný prospech 

- za vzornú dochádzku 

- za reprezentovanie školy (na návrh vyučujúceho) 

- za vzorné slušné správanie, pozitívny vzťah ku vzdelávaniu, spolužiakom a učiteľom 

- za vzorné plnenie povinností 

- udeľuje sa spravidla na triednickej hodine 

Pochvala od riaditeľa školy 

- za výborný prospech a vzornú dochádzku 

- za úspešnú reprezentáciu školy 

- za výnimočný výkon pri záchrane života alebo majetku, verejné uznanie inouosobou alebo 

inštitúciou 

– udeľuje sa spravidla na zhromaždení školy 

Napomenutie od triedneho učiteľa 

- za opakujúce sa menej závažné priestupky (neskoré príchody na vyučovanie, neplnenie 

povinností týždenníka, chýbajúce učebnice a učebné pomôcky, športový úbor a obuv na 

telesnú výchovu, vyrušovanie a nevhodné správanie sa na vyučovaní, a i.) 

– za 1 neospravedlnenú hodinu (za 3 neospravedlnené neskoré príchody je 1 

neospravedlnená hodina) 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 

- za viaceré opakujúce sa menej závažné priestupky voči školskému poriadku 

- za 2 - 3 neospravedlnené  hodiny 

Pokarhanie od riaditeľa školy 

- ukladá riaditeľ školy na návrh vyučujúceho alebo triedneho učiteľa za opakujúce sa menej 

časté závažné porušenie školského poriadku – za 4 – 6 neospravedlnených hodín 

Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) 

- ukladá riaditeľ školy na návrh vyučujúceho alebo triedneho učiteľa za viaceré opakujúce 

závažné porušenie školského poriadku alebo za ojedinelé veľmi závažné priestupky voči 

školskému poriadku. 

– za opakované  porušenie školského poriadku aj napriek predchádzajúcim           

upozorneniam a vykonaným disciplinárnym opatreniam 

– za fajčenie a požívania alkoholických nápojov v školských priestoroch a na školských 

akciách 

– za nahrávanie na mobil napr. bitiek, zverejňovanie na internete 

– za  hrubé a neslušné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy, 



– za hrubý slovný útok na učiteľa 

– za vyhrážanie sa učiteľom 

– za falšovanie ospravedlneniek a prepisovanie známok v klasifikačnom zázname a v 

žiackej knižke 

– za poškodenie školského areálu kresbami 

– za úmyselné poškodenie zariadenia školy 

– za 7 – 18 neospravedlnených hodí 

Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) 

- ukladá riaditeľ školy na návrh vyučujúceho alebo triedneho učiteľa za viaceré opakujúce 

závažné porušenie školského poriadku alebo za viaceré veľmi závažné priestupky voči 

školskému poriadku. 

– za prejavy šikanovania, zastrašovania, psychického a fyzického násilia a vydieranie 

– za  vážne úmyselné ublíženie na zdraví 

– za vandalizmus 

– za krádež 

– za opakujúce sa požívanie alkoholických nápojov v priestoroch a na školských 

akciách 

– za užívanie  drog a omamných látok v priestoroch školy a na školských akciách 

– za 19 – 39 neospravedlnených hodín 

Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) 

- za veľmi vážne porušenie školského poriadku podľa posúdenia pedagogickej rady 

- za opakované porušovanie školského poriadku (legálne a nelegálne drogy),ak je 

evidentné, že žiak pokračuje v týchto činnostiach a ak zlyhali všetky ostatné opatrenia vo 

vzťahu k dotyčnému žiakovi, za fyzický útok na učiteľa. - za vysoký počet 

neospravedlnených hodín (nad 40) 

Ochranné opatrenie 

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 , riaditeľka 

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

vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 

zamestnanca alebo špeciálnej pedagogičky. 

Riaditeľka školy bezodkladne privolá: a) 

zákonného zástupcu 

b)zdravotnú pomoc 

c) policajný zbor. 

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

opatrenia sa vyhotoví písomný záznam . 

Všetky opatrenia vo výchove udelené žiakom oznámi riaditeľ školy preukázateľne (aj 

prostredníctvom triedneho učiteľa) ich zákonným zástupcom. Pochvaly a výchovné 

opatrenia zapíše triedny učiteľ do katalógového listu žiaka. 

Opatrenia vo výchove sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o skutku žiaka 

dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec, najneskôr však do jedného roka, kedy sa 

žiak skutku dopustil. 

Priestupky voči školskému poriadku možno rozdeliť do troch skupín: 



· menej závažné 

· závažné 

· veľmi závažné 

Za menej závažné považujeme priestupky: zabúdanie pomôcok na vyučovanie, zabúdanie 

učebníc, ŽK, neprezúvanie sa, neskoré príchody na ranné vyučovanie, nedodržiavanie 

včasného príchodu na špeciálne hodiny v laboratóriách alebo na vyučovacie hodiny 

popoludní, napovedanie pri odpovedi, odpisovanie, používanie mobilu počas vyučovania v 

škole, vyrušovanie na hodine, žuvanie žuvačky, zabúdanie úboru na hodiny TSV, príp. 

pracovného plášťa na hodiny THD, neodovzdanie vlastnej práce v stanovenom čase, 

neopatrné zaobchádzanie s vnútorným zariadením školy, s učebnicami a pomôckami, 

nedodržiavanie čistoty v triede, 

Za závažné priestupky považujeme: neuposlúchnutie učiteľa, neslušné vystupovanie voči 

učiteľovi /zosmiešňovanie, urážanie, drzé vystupovanie/, podvádzanie a klamanie učiteľa pri 

napr. písomných prácach,  poškodzovanie zelene v areáli školy,  nosenie predmetov, ktoré 

ohrozujú zdravie spolužiakov, svojvoľné opustenie vyučovania či školskej akcie bez 

dovolenia vyučujúceho, nerešpektovanie zákazu vstupu do školského areálu. 

Za veľmi závažné priestupky považujeme: akékoľvek prejavy rasizmu, slovné 

zastrašovanie, psychické a fyzické násilie voči spolužiakom, prejavy šikanovania, 

vydieranie, vyhrážanie sa,  použitie mobilu na akékoľvek nahrávanie,   zverejňovanie na 

internete nepravdivých informácii o škole, učiteľoch, falšovanie ospravedlneniek, 

prepisovanie známok, kradnutie,  ničenie školského areálu kresbami,  vandalizmus, 

úmyselné rozbíjanie okien, prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie či 

propagácia návykových látok /alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne 

drogy/ v priestoroch školy, na všetkých akciách organizovaných školou alebo v školskom 

areáli, rovnako príchod do školy alebo na akciu organizovanú školou pod vplyvom týchto 

látok, akýkoľvek hrubý útok na učiteľa /slovný, fyzický/,  vyjadrenie sympatií k skupinám ľudí 

podporujúcim násilie a pod. 

XIV. Povinnosti žiakov mimo školy 
 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude 

robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom 

a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav. 

2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa 
vyjadruj.3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto 
v dopravných prostriedkoch. 
4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici 

a dodržuj dopravné predpisy. 

5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4. ročníka 

v zimnom období ( november – marec ) od 19.00 hod., v letnom období ( apríl – október ) 

od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod., v letnom období 

od 21.00 hod. 

6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 

rokov. 

7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je 

takistozakázané. 

XV. Prevencia šikanovania na školách 



Škola netoleruje šikanovanie žiakov v žiadnych podobách. Za šikanovanie medzi žiakmi sa 

považuje: 

a) správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie 
iného žiaka alebo 

b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z 
rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. 

Podstatou šikanovania je najmä: 

a) úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky, 

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 

c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou. 

Šikanovanie sa môže prejaviť: 

1. v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, 
zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, 
odcudzením veci, vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím 
osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo 
kyberšikanovaním alebo 

2. v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným 
vyčleňovaním z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym 
situáciám. 

Kyberšikanovaním je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-

komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na 

úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení 

s inými formami šikanovania. 

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku 

proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku. 

Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku nie je 

prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo 

vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak 

zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne. 

Ak si svedkom šikanovania alebo máš podozrenie, že správanie ostatných by sa dalo 
považovať za šikanovanie, uvedený stav bez meškania nahlás triednemu učiteľovi alebo 
dozor konajúcemu učiteľovi, vychovávateľovi alebo najbližšiemu pedagógovi, ktorý je 
povinný vec riešiť v zmysle Smernice č. 36/2018 k riešeniu šikanovania detí a žiakov v 
školách a školských zariadeniach z 1. 9. 2018  a Vnútornej smernice č. 1/2018 k prevencii 
a riešeniu šikanovania žiakov v škole. 

 

XVI. Práva zákonných zástupcov žiaka 

1. Žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a 
vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s cieľmi 
výchovy a vzdelávania. 
2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy. 
3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 
4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 



5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 
6. Vyjadrovať sa prostredníctvom zástupcov rodičov v Školskej rade, rodičovskom združení 
k školským výchovno-vzdelávacím programom. 
7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa. 
8. V prípade hmotnej núdze požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatkov za platenie 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu za starostlivosť poskytovanú žiakovi v ŠKD. 
9. Podávať návrhy na zlepšenie práce školy, v prípade sťažnosti riešiť problém v prítomnosti 
dotknutej osoby. 
 
XVII. Povinnosti zákonných zástupcov žiaka 
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 jeho dieťaťa, jeho zdravotných 
problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 
výchovy a vzdelávania. 
5. Nahradiť škodu, ktorú žiak zámerne zavinil. 
6. Pravidelne kontrolovať žiacku knižku, internetovú žiacku knižku. 
7. Nemal by povoliť svojmu dieťaťu nosiť do školy veci, ktoré by ohrozovali zdravie 
a bezpečnosť žiakov školy. 
 
XVIII. Pohyb cudzích osôb v budove školy 
Pri vstupe do budovy školy je návštevník povinný: 
1. Ohlásiť sa na sekretariáte školy. 
2. Čakať na ďalšie pokyny. 
Pri vstupe do budovy školy návštevník nesmie 
1. Svojim príchodom narúšať výchovno-vzdelávací proces. 
2. Svojvoľne sa pohybovať po budove školy 
 
XIX. Režim dňa 
1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľkou školy. 
2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 
3. Vyučovací čas je rozvrhnutý takto : 
1. hodina   8.00 hod. –   8.45 hod. 
2. hodina   8.55hod.  –   9.40 hod. 
3. hodina 10.00 hod. – 10.45 hod. 
4. hodina 10.55 hod. – 11.40 hod. 
5. hodina 11.50 hod. – 12.35 hod. 
6. hodina 12.45 hod. – 13.30 hod. 
 
Veľká prestávka: 9.450hod.- 10.00 hod. 
Desiata: I. stupeň a II. stupeň : 9.40 hod.- 10.00 hod. 
Poobedné vyučovanie : od 14.00 hod. 
Činnosť v ŠKD : 
ranná: 6.30 hod. - 7.50 hod. 
poobedná: 11.45 hod. – 16.30 hod. 
 
Záverečné ustanovenia 
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. 



V mimoriadnych prípadoch napr. ak zachrániš ľudský život alebo majetok značnej 
materiálnej hodnoty ti udelí pochvalu zástupca štátnej správy alebo minister školstva 
Slovenskej republiky. Pochvaly sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo ako príloha 
vysvedčenia. 
 
Všetci triedni učitelia sú povinní: 
1. So školským poriadkom žiakov, právami a povinnosťami žiakov i pravidlami hodnotenia 

správania a klasifikácie oboznámiť žiakov vždy v prvý pracovný deň nového školského 
roku a zápis o oboznámení spolu so zápisom o poučení o dodržiavaní bezpečnosti 
v škole zapísať do poznámky v triednej knihe. 

2. So školským poriadkom žiakov, právami a povinnosťami žiakov i pravidlami hodnotenia 
správania a klasifikácie žiakov oboznámiť zákonných zástupcov žiakov 1-krát do roka 
na 1. triednej schôdzke rodičovského spoločenstva. O oboznámení rodičov treba doložiť 
zápisnicu z triednej schôdzky rodičovského spoločenstva. 

 
Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov i 
spolužiakov a zaslúženú odmenu. 
 
 
Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 2. septembra 2019. 
 
 
 
 
 
 
V Topoľčanoch, 28. 8. 2019                                 Mgr. art. Dominika Balková 
                                                                                          riaditeľka školy 

 


