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1. Úvod 
 

Cieľom tohto ŠKOLSKÉHO PORIADKU je, 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 a príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.  

Súčasťou tohto dokumentu sú aj práva a povinnosti rodičov a zákonných zástupcov vo 

vzťahu ku škole. Pri jeho tvorbe sme vychádzali zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej 

bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole, a tiež z platných školských dokumentov: zo Zákona č. 

245/2008 Z.z. (školský zákon), z Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa 

Výhláška MŠ SR  č. 320/2008 Z.z. o základnej škole, z Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. 

ŠKOLSKÝ PORIADOK sa stáva záväzným pre žiaka po jeho oboznámení sa s jeho obsahom 

na začiatku školského roka, spravidla v prvý deň školského vyučovania, prípadne na triednickej 

hodine v septembri. Rešpektovanie školského poriadku prinesie žiakovi úctu, vážnosť, uznanie 

u učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu. 

 
 

Milá žiačka, milý žiak! 

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

bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, školskom klube detí, v školskej jedálni a ostatných 

školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.  

Sú v ňom spísané Tvoje práva, ale aj povinnosti.  

 

 

Máš právo chodiť do školy 
Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo.  

Škola Ťa musí učiť úcte k ľudským právam a základným hodnotám. 
Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj Ty 

vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. 

Máš právo na komunikáciu s nadriadenými v duchu humanity a demokracie. 

 

 

Si povinný 
Správať sa v škole aj na verejnosti slušne. 

Dbať na pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy. 

Podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie. 

Dodržiavať školský poriadok. 

 

 

 

Rešpektuj zlaté pravidlo 

 

Správaj sa k ľuďom tak, akoby si Ty chcel, aby sa správali k Tebe 

 

 

 
Podrobnejšie sa o svojich právach a povinnostiach dočítaš na nasledujúcich stranách 
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       2. Organizácia vyučovania 
 

 

7.25 

 

Príchod žiakov do školy 

 

7.25 – 7.40 Príprava na vyučovanie 

 

7.40 – 8.25 

 

1. vyučovacia hodina 

 

8.25 – 8.35 Malá prestávka 

 

8.35 – 9.20 

 

2. vyučovacia hodina 

 

9.20 – 9.40 Veľká prestávka 

 

9.40 – 10.25 

 

 

3. vyučovacia hodina 

 

10.25 – 10.35 Malá prestávka 

 

10.35 – 11.20 

 

4. vyučovacia hodina 

 

11.20 – 11.30 Malá prestávka 

 

11.30 – 12.15 

 

5. vyučovacia hodina 

 

12.15 – 12.25 Malá prestávka 

 

12.25 – 13.10 

 

6. vyučovacia hodina 

 

13.10 – 13.40 Obedňajšia prestávka 

 

13.40 – 14.25 

 

7. vyučovacia hodina 

 

14.25 – 14.35 Malá prestávka 

 

14.35 – 15.20 

 

8. vyučovacia hodina 
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3. Príchod žiakov do školy 
 

1. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie podľa rozvrhu a plánu školy. Je povinný 

prichádzať včas tak, aby pred začiatkom hodiny bol na svojom mieste s pripravenými 

učebnými pomôckami. 

2. Do školy prichádza najskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania. 5 minút pred začiatkom 

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

začiatkom vyučovacej hodiny. 

3. Žiaci vchádzajú do školy hlavnými vchodmi.  

4. Školské budovy sa otvárajú ráno o 7. 25 hodine (prvé zvonenie). 

5. Žiaci, ktorí prídu skôr, ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy.  

6. Pred vchodom do budovy si žiak očistí obuv, na chodbe si odloží vrchný odev na vešiak, 

prezuje sa do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky má uložené na vešiaku 

v osobitnom plátennom vrecúšku. 

7. Po príchode na popoludňajšie vyučovanie čaká na príslušného vyučujúceho.  

8. Do školy prichádza po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Neprelieza plot. 

9. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmie bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy. 
 

4. Správanie žiaka počas vyučovania 
 

1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými 

učebnými pomôckami, ktoré potrebuje na vyučovanie. 

2. V triede sedí na mieste, ktoré má určené zasadacím poriadkom alebo pokynom vyučujúceho. 

Počas vyučovania sedí disciplinovane, sústredene sleduje výklad, plní prikázané povinnosti, 

nevyrušuje, zbytočne a neprimerane nekomentuje výklad učiteľa. Bez povolenia nesmie 

opustiť učebňu. 

3. Ak chce žiak odpovedať (alebo sa vyučujúceho niečo spýtať) hlási sa zdvihnutím ruky. 

4. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, vhodným spôsobom sa 

ospravedlní vyučujúcemu pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod. Takisto sa ospravedlní, ak 

nemá potrebné učebné pomôcky, učebnice, žiacku knižku a pod. 

5. Na vyučovanie sa žiak pripravuje v školskom klube alebo doma. 

6. Podľa pokynov vyučujúcich si do nosí školy pracovný odev a vhodné oblečenie na telesnú 

výchovu. 

7. Po vyučovaní si žiak 2. stupňa odnáša domov pracovný odev aj cvičebný úbor. Žiak 1. stupňa 

si môže cvičebný úbor uschovať v škole podľa pokynov triedneho učiteľa. 

8. Pri prechádzaní z kmeňových tried do odborných učební (telocvičňa, jazyková a počítačová 

učebňa, dielňa, areál školy alebo iná kmeňová trieda ) žiaci čakajú vyučujúceho v triede. Do 

odbornej učebne sa presunú na pokyn vyučujúceho a pod dozorom vyučujúceho s ktorým 

majú hodinu. Pri presune z budovy do budovy sa žiaci prezujú a zoberú si so sebou prezúvky. 

Do telocvične si zoberú cvičebný úbor. 

9. Ak majú žiaci poslednú vyučovaciu hodinu mimo svojej triedy, pred odchodom zo svojej 

triedy urobia v nej poriadok ako po skončení vyučovania. 

10. Žiaci sa na začiatku a na konci vyučovacej hodiny s vyučujúcim pozdravia tým, že sa ticho 

postavia. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba tiež sa pozdravia tým, že sa 

ticho postavia. Sadnú si na pokyn vyučujúceho. Na hodine výtvarnej výchovy, pracovného 

vyučovania, pri písomných a laboratórnych prácach, pri práci s počítačom žiaci nevstávajú.  

11. Skúšanému žiakovi nesmie nikto nenašepkávať, nesmú sa odpisovať školské ani domáce 

úlohy. 

12. Žiak je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne 

podľa pokynov učiteľa. 

13. Na vyučovanie sa nesmú nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov, prípadne 

ohrozujú bezpečnosť a zdravie (napr. zapaľovač, zápalky, nôž, paralyzér, atď.) Do školy sa 
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nesmú nosiť väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety.  Predmety ohrozujúce zdravie a 

život môže učiteľ odobrať a vráti ich po skončení vyučovania rodičom. 

14. Pred hodinou telesnej výchovy sa žiak v šatni prezlieka do cvičebného úboru a čaká na 

pokyny učiteľa. 

15. Svoje miesto udržuje žiak v čistote a poriadku. Šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské 

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

osobný majetok, rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu nahradiť. Ak sa vinník nezistí, 

škoda sa uhradí kolektívne. Je potrebné šetriť energiou a vodou. 

16. Manipulovať s oknami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi môže žiak len 

v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Je zakázané sedieť a stáť na radiátoroch, parapetných 

doskách, vykrikovať a vykláňať sa z oblokov, vyhadzovať von papiere. 

17. Žiak je povinný pravdivo odpovedať na otázky dospelého. 

18. Žiacku knižku musí mať žiak každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine vyloženú na 

lavici. Táto musí byť podpísaná rodičmi vždy, aspoň za uplynulý týždeň Žiak nesmie zápisy 

pedagógov v žiackej knižke meniť, škrtať, upravovať a ani si ju sám podpisovať. 

19. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas 

triednemu učiteľovi. Ak zostal doma pre vopred známu príčinu bez oznámenia, triedny učiteľ 

nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť. 

20. Ak potrebuje žiak odísť v priebehu vyučovania na lekárske vyšetrenie alebo z iných 

závažných dôvodov, uvoľní ho triedny učiteľ len na písomnú žiadosť zákonných zástupcov, 

ktorá obsahuje čas a dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní a podpis zákonného zástupcu. 

Písomnú žiadosť zapíše rodič do žiackej knižky žiaka v deň vopred alebo najneskôr ju žiak 

prinesie triednemu učiteľovi v deň odchodu na vyšetrenie do 7. 40 hod.(pozri Príloha 4).  

 

5. Správanie sa žiakov cez prestávky 
 

1. Cez malú prestávku sa žiak zdržuje v triede a pripravuje sa na ďalšiu hodinu. Cez veľkú 

prestávku v prípade vhodného počasia a na pokyn učiteľa, ktorý vykonáva dozor odchádzajú 

žiaci hlavným vchodom a po schodoch (t.j. nie krížom po svahu) von do vyhradeného 

priestoru (žiaci 1. stupňa na ihrisko pri telocvični, žiaci 2. stupňa na vyhradenú plochu medzi 

budovami školy, pričom sa nezdržiavajú pri kotolni, na chodníku ani na schodoch). V prípade 

nevhodného počasia veľkú prestávku trávia žiaci 1. stupňa na dolnej chodbe školy, žiaci 2. 

stupňa v triedach alebo na chodbách. Dvere na triedach sú cez prestávky dokorán otvorené. 

2. Žiak cez prestávku rešpektuje pokyny pedagógov, udržiava svoje miesto v čistote a poriadku, 

správa sa ohľaduplne voči spolužiakom aj dospelým. Ak úmyselne alebo z nedbanlivosti 

poškodí alebo zničí školský alebo osobný majetok, rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu 

nahradiť. 

3. Ak je nasledujúca hodina v inej učebni, žiak čaká vo svojej triede a premiestni sa do nej len 

na pokyn alebo v sprievode vyučujúceho. 

4. Nesmie sa vykláňať z oblokov, pokrikovať na okoloidúcich, vyhadzovať von predmety, 

papiere a odpadky, naháňať sa po triede alebo chodbách, hrať hry, ktoré môžu ohroziť zdravie 

alebo život, stávať si na stoličky, lavice, atď.  

5. Papiere a odpadky treba odhadzovať do vyhradených smetných nádob – triediť papier a 

plasty. Nie je prípustné odhadzovať smeti do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne 

v školskom areáli.  

6. Žiak musí tolerovať tých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo prechádzať sa, prípadne 

behať po ihrisku, rešpektovať všetkých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo 

postihnutie. 

7. V našej škole je zakázané šikanovanie a netolerujeme ho v žiadnej podobe! Pre 

podrobnejšie vysvetlenie uvedieme v osobitnej kapitole, ako sa v škole šikanovanie 

prejavuje, ako má situáciu riešiť šikanovaný žiak, čo má robiť svedok šikanovania a aké 

tresty sú udeľované za šikanovanie. 
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8. Spory so spolužiakmi je potrebné riešiť bez použitia fyzickej sily a dohodnúť sa s nimi 

v zmysle hesla Nebime sa, ale rozprávajme sa spolu!, prípadne prizvať k problému 

učiteľku, vychovávateľku  či iného dospelého.   

 

6. Šikanovanie 
 

a) Ako sa prejavuje šikanovanie v škole? 

- fyzické (telesné) útoky, 

- urážlivé prezývky, 

- nadávky, 

- posmech, 

- tvrdé príkazy agresora vykonať určitú činnosť proti vôli obeti, 

- odcudzenie veci, manipulovanie s vecami proti vôli majiteľa, 

- nepriame formy šikanovania sú tiež zámerné prehliadanie a ignorovanie obete. 

 

b) Čo musí urobiť žiak, ak je obeťou šikanovania? 

- ak má žiak pocit, že mu niekto ubližuje či už telesne alebo psychicky, je potrebné, aby to 

povedal čo najskôr v škole triednej učiteľke, pedagogickému dozoru alebo vedeniu školy, 

doma rodičom. 

 

c) Aká je povinnosť žiaka, ktorý je svedkom šikanovania? 

- ak je žiak svedkom šikanovania, je povinný podľa svojich možností zabrániť šikanovaniu a 

ohlásiť ho čo najskôr v škole triednej učiteľke, pedagogickému dozoru alebo vedeniu školy. 

Ak to neurobí, môže byť potrestaný za porušenie školského poriadku niektorým 

z výchovných opatrení 

 

d) Potrestanie žiaka za šikanovanie 

 

Žiak bude za šikanovanie potrestaný podľa závažnosti činu – pozri kapitolu 13. Výchovné 

opatrenia a kritériá ich udeľovania 

 

7.  Odchod žiakov zo školy 
 

1. Ak žiak nemá popoludňajšie vyučovanie, odchádza zo školy bezprostredne po skončení svojej 

poslednej vyučovacej hodiny. 

2. Po skončení vyučovania si každý uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie 

od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. 

3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a pod jeho vedením sa odídu prezuť a obliecť. Prezúvky 

zavesia na vešiak a pod dozorom učiteľa odchádzajú z budovy. 

4. Na obed (aj mliečnu desiatu) žiaci odchádzajú s učiteľom, ktorý vykonáva dozor. Čakajú ho 

pri východe z budovy školy. Po skončení vyučovania si do jedálne berú tašky len 

dochádzajúci žiaci, ktorí idú na autobusy, ostatní si ich nechávajú na dolnej chodbe školy. 

V jedálni sa počas obeda žiaci správajú disciplinovane a podľa pokynov dozorkonajúcich 

učiteľov. Tašky a vrchné oblečenie  majú uložené na vyhradených miestach. V ŠJ sa žiaci 

zdržiavajú iba počas konzumácie stravy. 

5. Žiaci, ktorým sa skončilo vyučovanie alebo organizovaná záujmová činnosť, sú povinní 

opustiť areál školy a odísť domov. V prípade, že toto nariadenie nebudú rešpektovať, nenesie 

škola za ich činnosť zodpovednosť. Úrazy či zranenia vzniknuté v tomto čase v objektoch 

školy preto nemožno klasifikovať ako školské. Pri odchode a na verejných priestranstvách sa 

správajú slušne, robia správaním česť svojej škole. 
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8. Všeobecné nariadenia 
 

1. Do kancelárie riaditeľa, zástupcu, zborovní a kabinetov vstupuje žiak po zaklopaní iba na 

zavolanie. 

2. Pri vybavovaní žiackych záležitostí žiak svoje požiadavky prednesie slušným a primeraným 

spôsobom a riadi sa pokynmi, ktoré dostane. 

3. K riaditeľovi školy, učiteľom a všetkým zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo a pri 

stretnutí ich pozdraví pozdravom: Dobré ráno, dobrý deň. Úradné oslovenie je pán riaditeľ, 

pani zástupkyňa, pán učiteľ, pani učiteľka, pani vychovávateľka, pán školník atď. 

4. Do školy je zakázané nosiť predmety, ktoré rozptyľujú žiaka a spolužiakov, prípadne 

ohrozujú zdravie a bezpečnosť (napr. zapaľovač, zápalky, nôž, paralyzér, atď.) 

5. Je zakázané nosiť, prechovávať a užívať drogy v škole a mimo školy. Porušenie zákazu je 

hrubé narušenie disciplíny. Ak žiak zistí, že spolužiak alebo spolužiačka porušujú tento 

zákaz, je jeho povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického 

zboru.  

6. Žiak nesmie fajčiť, piť alkoholické nápoje a hrať o peniaze v škole i mimo školy, nesmie 

nosiť do školy cigarety a alkoholické nápoje.  

7. Žiak je povinný starať sa o svoje zdravie, dodržiavať pokyny pre zabezpečenie hygieny 

a bezpečnosti. Je povinný správať sa tak, aby neohrozil svoje zdravie a zdravie ostatných. 

8. Na školských výletoch a exkurziách sa žiaci riadia pokynmi vedúcich učiteľov a ostatných 

pedagogických pracovníkov. 

9. Žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí (ďalej ŠKD), sú povinní správať sa podľa pokynov 

vychovávateliek. Bez ich súhlasu neodchádzajú domov. Ak rodičia chcú, aby žiak odišiel 

z výchovnej činnosti skôr, musia po žiakovi poslať písomnú žiadosť.  

10. Žiak do školy prichádza oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností. Je zakázaný 

peercing, u dievčat výrazný mejkap a neprimeraná, výrazná úprava nechtov. 

11. Na odevoch, doplnkoch a školských pomôckach je zakázané propagovať drogy, fašistické, 

anarchistické a rasistické symboly a nápisy, v komunikácii používať vulgarizmy. Je tiež 

zakázané nosiť do školy texty a obrázky s takýmto obsahom, písať takéto texty (kresliť 

obrázky) do zošitov, kníh,  na školský nábytok a priestory školy. 

12. V škole má žiak mať a používať hygienické potreby (uterák, mydlo, toaletný papier, 

vreckovky). 

13. Je povinnosťou každého žiaka šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak ich poškodí alebo 

znehodnotí, rodičia zaplatia škodu v plnom rozsahu. 

14. Na školských akciách aj mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorý bude robiť česť našej 

škole. 

15. Žiak je pozorný a ochotne pomáha starším, chorým ľuďom a ženám. Uvoľní im miesto 

v dopravnom prostriedku. 

16. Škola zodpovedá za žiakov v rámci školského vyučovania, mimoškolskej činnosti a akcií 

organizovaných školou.  

17. Žiak je povinný správať sa voči spolužiakom tak, aby nenarušoval dobré a priateľské 

vzťahy v kolektíve, rešpektoval individuálne zvláštnosti a záľuby spolužiakov, 

spolupracoval s nimi pri aktivitách školy.  

 

      9.  Ospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole 
 

1. Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva najmä:  

 choroba žiaka 

 lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy 

 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky 

 náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov 

 mimoriadne udalosti v rodine žiaka 
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 účasť na organizovanej športovej príprave, na súťažiach, prípadne reprezentácii 

 iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia 

riaditeľa školy. 

 

2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, ale najviac v trvaní 3 za 

sebou nasledujúcich dní.  

3. Ak neprítomnosť žiaka v škole trvá viac ako 3 za sebou nasledujúce dni, vyžaduje sa vždy 

lekárske potvrdenie alebo iný 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.  

4. Písomné ospravedlnenie potvrdzujúce odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak 

alebo zákonný zástupca žiaka škole v 1. deň nástupu žiaka do školy. 

5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný bez 

zbytočného odkladu oznámiť škole  príčinu neprítomnosti. 

6. Ak ochorie žiak (alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva, alebo je v trvalom styku s 

osobou) na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď 

riaditeľovi školy. 

7. Zo školy môže žiak odísť k lekárovi len na základe písomnej žiadosti rodiča. Ak má žiak 

zdravotné problémy počas vyučovania, rodič (alebo rodičom poverená osoba po konzultácii 

s vyučujúcim) je povinný po žiaka prísť do školy. 

 

10. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole 
 

1. Žiak je povinný navštevovať vyučovanie podľa rozvrhu hodín a pokynov stanovených 

v pláne školy.  

2. Žiak je povinný bezodkladne (v deň príchodu do školy po absencii) odovzdať 

ospravedlnenku od rodičov alebo lekára. Nesmie falšovať ani upravovať ospravedlnenky od 

rodičov alebo lekára. 

3. Za porušenie školského poriadku a neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje 

neprítomnosť na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom 

ospravedlnená. Ak sa u žiaka zistia neospravedlnené hodiny, triedny učiteľ neodkladne 

o tom informuje zákonných zástupcov žiaka. Pri 4 a viac neospravedlnených  hodinách 

oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonnému 

zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica. Žiakovi bude za 

tento priestupok udelené opatrenie na posilnenie disciplíny alebo znížená známka zo 

správania (podľa počtu neospravedlnených hodín). 

4. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 60 vyučovacích hodín 

v príslušnom školskom roku oznámi riaditeľ školy obci, v ktorej má zákonný zástupca 

trvalý pobyt.  

 

11. Samospráva triedy 
 
     a) Volená  

    Žiacky kolektív volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu, ktorá je pomocným    

    orgánom triedneho učiteľa aspoň v tomto minimálnom zložení: 

- predseda triedy, ktorý zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov 

predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu 

ostatných funkcionárov triednej samosprávy, 

- podpredseda triedy, zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti, 

- pokladník, ktorý vyberá od žiakov vstupné na kultúrne podujatia a iné akcie školy a triedy, 

- okrem týchto členov si kolektív môže zvoliť rôznych referentov, organizátorov činnosti. 
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Mená s označením funkcie triednej samosprávy sú na triednej nástenke.   

 
b) Menovaná 

Triedny učiteľ menuje triednych funkcionárov – týždenníkov. Sú to každý týždeň iní dvaja žiaci 

(kým sa všetci nevystriedajú). Ich mená sú zapísané v triednej knihe. 

 

c) Žiacky parlament 

Tvoria ho 2 delegovaní žiaci z tried 3. – 9. ročníka 

Stretávajú sa 1-krát mesačne pod vedením učiteľa 

  

Povinnosti týždenníka 

 pred každou hodinou zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie, 

 na každej hodine hlásia neprítomných, 

 cez prestávku (najmä veľkú) vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu, 

 po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia kriedu, špongiu, vyprášia prachovku a uložia 

ostatné pomôcky, zatvoria okná, odostrú závesy a prekontrolujú uzáver vody, 

 pri presunoch do iných tried a špeciálnych učební zoberú so sebou triednu knihu, 

 nedostatky v triede (poškodený majetok, ...) ihneď nahlásia triednemu učiteľovi. 

 

12. Klasifikácia a hodnotenie 
 

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

dosiahnutých výsledkov klasifikáciou. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami 

alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. Predmety, ktoré 

sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe. 
 

V jednotlivých vyučovacích predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatočný 

5 -  nedostatočný 

 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami 

1 – veľmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – menej uspokojivé 

4 – neuspokojivé 

 

  Celkové hodnotenie žiaka 1. ročníka je:  prospel - neprospel 

  

 

 Celkové hodnotenie žiaka 2. - 9. ročníka je:  

- prospel s vyznamenaním,  

- prospel veľmi dobre,  

- prospel, 

- neprospel 

 

2. Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo:  
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a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu 

alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych 

dôvodov nepracoval,  

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene 

nezúčastňoval,  

c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti 

a zručnosti ani na podnet učiteľa. Celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

 

3. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť či klasifikovať na konci prvého 

polroka, riaditeľ školy určí náhradný termín, a to tak, aby sa táto klasifikácia žiaka mohla vykonať 

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Ak žiaka nemožno klasifikovať ani 

v náhradnom termíne, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný 

vyučujúci predmetu. 

4. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno klasifikovať žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ 

školy určí na jeho klasifikáciu  náhradný termín, a to tak, aby sa klasifikácia žiaka mohla vykonať 

najneskôr v posledný týždeň augusta.  

5. Opravné skúšky  

Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo 

vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykovať 

z týchto predmetov opravnú skúšku.  

Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní 

v pedagogickej rade.  

Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je 

nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom 

polroku.  

Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky: 

a) vykonali najneskôr do 31. augusta. Žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť 

vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky 

najneskôr do 15. septembra  

b) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý 

polrok.  

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky.  

 

13. Výchovné opatrenia  

 
A. Pochvaly 

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

záslužný alebo statočný čin. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa 

prerokuje v pedagogickej rade. 

1. Pochvala triednym učiteľom – za výborný prospech, vzornú dochádzku, vzornú 

reprezentáciu triedy (úspešné umiestnenie v rámci školy), pomoc spolužiakom, atď. 

2. Pochvala riaditeľom školy – za výborný prospech, vzornú dochádzku, za vzornú 

reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v regionálnych a vyšších súťažiach), mimoriadny 

čin, iné podľa návrhov učiteľov 

3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny 

učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby 
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4. V osobitne odôvodnených prípadoch najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský 

život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné 

ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky 

      5.    Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze.  

 

 

B. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka 

 
Ukladá sa po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti 

školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania. Podľa 

závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení:  

o Napomenutie triednym učiteľom  

o Pokarhanie triednym učiteľom 

o Pokarhanie riaditeľom školy 
 

Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú 

a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Výchovné opatrenia sa zaznamenávajú 

v triednom výkaze.  

Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní 

v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade. 

Hodnotenie správania začleneného žiaka so ŠVVP (s poruchami správania) sa posudzuje 

s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie, so špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka. 

 

Poznámky 
 

 Opatrenia na posilnenie disciplíny sa ukladajú spravidla na základe zápisov v klasifikačnom 

zázname.  

 Ak bude priestupok taký závažný, že spĺňa podmienky na zníženie známky zo správania, na 

štvrťročnej a trištvrteročnej pedagogickej rade sa priestupok len prerokuje a budú o ňom 

preukázateľným spôsobom informovaní zákonní zástupcovia žiaka.  O znížení stupňa 

hodnotenia zo správania alebo iných opatreniach  sa v tomto prípade rozhodne až na 

polročnej alebo koncoročnej klasifikácii.  

 Opatrenia na posilnenie disciplíny prerokujú triedni učitelia s riaditeľkou školy najneskôr deň 

pred hodnotiacou pedagogickou radou. 

 

14.  Hodnotenie správania 
 
Stupeň 1 (veľmi dobré ) 

 

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa 

menej závažných previnení. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje 

sa svoje chyby napraviť. 

 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení. 
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Stupeň 4 (neuspokojivé) 

 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy 

medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy. 

 

o Udelenie zníženého stupňa zo správania ( stupeň 3 a 4 ) sa odôvodní v triednom výkaze. 

 

15. Opatrenia na posilnenie disciplíny a znížené známky zo správania 

za šikanovanie 
 

Opatrenia na posilnenie disciplíny   

- Napomienka triednym učiteľom – ojedinelé a menej závažné slovné šikanovanie, 

posmievanie, hanlivé oslovenie 

- Pokarhanie  triednym učiteľom – opakované slovné šikanovanie, posmievanie, hanlivé 

oslovenie  

- Pokarhanie riaditeľom školy – aj po upozornení sa posmieva, nepriamo sa o niekom hanlivo 

vyjadruje, cielene ho ignoruje, prehliada, odmieta s niekým spoločné aktivity, berie a 

poškozuje veci, neprimerane sa fyzicky kontaktuje  

 

Znížená známka zo správania  

Znížená známka zo správania o 1 – 3 stupne (podľa závažnosti, frekvencie a dôsledkov atakov 

agresora na obeť) – za vážnejšie, po viacnásobnom upozornení aj za opakované menej vážne formy 

šikanovania: posmieva sa, sa o niekom sa hanlivo vyjadruje, cielene ho ignoruje, prehliada, odmieta 

s niekým spoločné aktivity, berie a poškozuje veci, neprimerane sa fyzicky kontaktuje alebo fyzicky 

ubližuje, ponižuje, zastrašuje, bráni obeti v bežných činnostiach, núti ju vykonávať činnosti proti 

svojej vôli  

 

Ďalšie opatrenia v mimoriadnych prípadoch: 

- Odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do miestneho 

diagnostického centra, prípadne do liečebno-výchovného sanatória 

- Oznámenie príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

- Pri podozrení, že bol spáchaný trestný čin, oznámenie príslušnému útvaru Policajného 

zboru SR (žiak, ktorý dovŕšil 14 rokov, je trestne zodpovedný za svoje činy)  

 

Dôležité upozornenie: Šikanovanie podľa závažnosti je považované za priestupok alebo vo 

vážnejších prípadoch za trestný čin (v prípadoch ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia 

na zdraví, obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, krádeže, poškodenia alebo 

používania veci bez dovolenia majiteľa).  
 

16. Používanie mobilných telefónov a iných elektronických     

 zariadení 
 

a) Počas vyučovania nesmie žiak používať mobilný telefon. Použitie mobilného telefónu 

v škole je možné za nasledovných podmienok: 

1. Žiak ho môže ho používať len počas prestávok, a to v odôvodnených prípadoch, napríklad na 

nevyhnutný  kontakt s rodičmi. 

2. Na použitie telefónu si žiak vyžiada súhlas od dozorkonajúceho učiteľa, prípadne iného  

vyučujúceho. 

3. Na iné účely nesmie žiak  mobilný telefón používať (napr. fotenie, nahrávanie, hry, SMS). 

4. Počas vyučovania musí byť mobilný telefón žiaka vypnutý a uschovaný v osobných veciach  

žiaka. 
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b) Žiaci majú zakázané nosiť do školy a používať MP3-prehrávače a CD-prehrávače.   

 

c) Počas vyučovania v počítačovej a jazykovej učebni je zakázané používať vlastné USB-

kľúče a CD-nosiče.  
 

d) V internetovom klube je žiak  povinný oznámiť použitie vlastného USB-kľúča 
službukonajúcej osobe.  

 

e) Škola nezodpovedá za poškodenie alebo stratu mobilného telefónu ani iného elektronického 

zariadenia, ktoré si žiak svojvoľne prinesie do školy. 

 

Na nevyhnutný kontakt s rodičom môžu žiaci na požiadanie použiť školský telefón. 

                                                                                

Ak žiak poruší podmienky stanovené školským poriadkom, priestupok sa mu zapíše do 

klasifikačného záznamu a bude mu udelené opatrenie na posilnenie disciplíny, prípadne po 

opakovanom porušovaní mu môže byť znížená známka zo správania. 
 

17. Ďalšie opatrenia vo výchove                                                                                    

     (vyplývajíce z § 58 ods. 3 a 4 Zbierky zákonov č. 245/2008) 
 

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

účastníkov vzdelávania a výchovy alebo narúša vzdelávanie a výchovu do takej miery, že 

znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo 

školského zariadenia môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenia žiaka 

z výchovy a vzdelávania, umiestnením do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 

zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá: 

a) zákonného zástupcu, 

b) zdravotnú pomoc, 

c) policajný zbor. 

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

vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 

 

18. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka  
        

                  A) vyplývajíce zo Zákona č. 245/2008 (školský zákon) 

 

1. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré 

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, 

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

národnosti a etnickej príslušnosti. Právo na slobodnú voľbu školy alebo školského 

zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.  

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo 

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

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

súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa 

tohto zákona,  

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia 

a školským poriadkom, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní  svojho dieťaťa, 
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e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo 

školského zariadenia, 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy, 

h) byť informovaný o správaní dieťaťa a o vyučovacích výsledkoch dieťaťa 

prostredníctvom žiackej knižky, 

i) byť informovaný o vyučovacích výsledkoch dieťaťa prostredníctvom internetovej žiackej 

knižky. 

 

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný 

a) 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 alebo školské zariadenie 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 alebo z nedbanlivosti zavinil.  

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia 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.  

 

5. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo 

v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť 

škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 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. 

 

6. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo 

výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie 

o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak 

neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie 

od lekára.  

 

7. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej 

dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej 

školy a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného 

lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie.  Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade alebo zaradení do nultého ročníka aj na 

návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia 

výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. 
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Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odkladom bude navštevovať materskú 

školu alebo nultý ročník. 

 

8. Ak sa u žiaka 1. ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej 

školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého 

ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za podmienok 

v bode 7. rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 

9. Ak zákonný zástupca žiaka požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky 

výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť 

súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné 

vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

10. O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý, 

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka. 

 

11. O povolení vzdelávania v školách mimo územia SR,  v školách zriadených iným štátom na 

území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu a o povolení individuálneho 

vzdelávania v zahraničí pre žiakov základnej školy rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak 

prijatý na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. 

 

12. Základná škola môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, 

pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so 

zákonným zástupcom žiaka. 

 

13. Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučeniu praktického lekára pre 

deti a dorast môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných 

dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého 

predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť.  

 

14. O prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ 

školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

Riaditeľ školy pred prijatím žiaka do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu  o všetkých 

možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa 

 

15. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD, ak zákonný zástupca o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi. 

 

16. Ak má zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže do 3 pracovných dní odo dňa vydania 

vysvedčenie požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Ak príslušný predmet 

vyučuje sám riaditeľ školy, môže zákonný zástupca žiaka požiadať o komisionálne preskúšanie 

príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol 

v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej 

skúšky. (Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do desiatich dní od vydania 

rozhodnutia. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, 

nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ 

školy zákonnému zástupcovi žiaka, ďalšie preskúšanie je neprípustné – metodický pokyn č. 

7/2009-R ) 
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                         B) Vyplývajúce z Vyhlášky o základnej škole č. 320/2008 

 

1. Náklady spojené s plaveckým a lyžiarskym výcvikom, výletom, exkurziou, jazykovým 

pobytom v zahraničí hradí žiakovi jeho zákonný zástupca. 

2. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast možno do školy 

zapísať aj žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami alebo žiaka s nadaním. 

3. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia možno 

do školy zapísať aj žiaka, ktorý je v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately na základe rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia 

o uložení výchovného opatrenia alebo rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení. 

4. Ak zákonný zástupca žiaka neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy alebo nedbá 

o jeho riadnu dochádzku do školy a ak opatrenia školy  boli bezvýsledné alebo podľa 

poznatkov základnej školy je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi, najmä 

alkoholizmom a užívaním omamných látok zákonného zástupcu žiaka, oznámi to riaditeľ 

zriaďovateľovi školy, ktorý urobí opatrenia podľa osobitného predpisu nasledovne ( zákon č. 

596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve): 

- Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy 

a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti a povinnú školskú dochádzku 

žiaka. 

- § 37 Priestupky: Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho 

výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku 

dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa 

neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku. 

- Za priestupok podľa tohto zákona možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu 

do 331,5 €. Priestupky prejednáva obec. 

 

Poznámky: 

 Bod A)2 je podrobnejšie rozpracovaný v 12. kapitole (Klasifikácia a hodnotenie) a 

v kapitole 13 (Výchovné opatrenia )  
 

 Body A)4, A)5, A)6 sú podrobnejšie rozpracované v 9. kapitole (Ospravedlnená 

neprítpomnosť žiaka v škole) a v 10. kapitole (Neospravedlnená neprítpomnosť žiaka 

v škole) 

 

19. Prílohy 

 
Príloha 1: Informovaný súhlas o pobyte žiakov v areáli školy mimo  vyučovania 

Príloha 2: Informovaný súhlas o výletoch, exkurziách, aktivitách školy mimo sídla školy 

Príloha 3: Žiadosť o uvoľnenia žiaka z vyučovania 

Príloha 4: Školská zmluva 

 

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade 26.8.2011             

 

          

 

 

 

PaedDr. Beáta Sabová, 

                                                                                     riaditeľka školy 
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Príloha 1 

 

 Informovaný súhlas o pobyte žiakov v areáli školy mimo vyučovania 
(Podľa § 30 ods.7 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) 

 

Na základe pokynov v školskom poriadku má žiak v čase medzi dopoludňajším a popoludňajším 

vyučovaním (príp. záujmovou činnosťou organizovanou školou) nárok na obedňajšiu prestávku. 

V tomto čase je zabezpečený dozor v školskej jedálni a budovách školy. Žiaci, ktorí majú 

popoludňajšie vyučovanie alebo v jeho čase inú organizovanú činnosť, sú povinní rešpektovať 

nasledovné pokyny: 

1. Najedia sa v školskej jedálni, nemôžu opustiť areál školy (napr. ísť do obchodu)  

alebo 

2. Donesú si jedlo a najedia sa v škole, nemôžu opustiť areál školy. 

alebo 

3. So súhlasom rodičov môžu v čase medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním 

opustiť areál školy – ísť domov na obed,  resp. do obchodu. 

Žiaci, ktorým sa skončilo vyučovanie alebo organizovaná záujmová činnosť, sú povinní 

neodkladne opustiť areál školy a odísť domov. 

Vonkajšie športoviská v areáli školy sú v čase prevádzky telocvične pre verejnosť prístupné 

deťom v sprievode rodičov, ktorí za ne zodpovedajú. Za bezpečnosť detí bez sprievodu rodičov v 

areáli školy v tom čase  škola nezodpovedá. 

Ak mimoškolská činnosť priamo nenadväzuje na popoludňajšie vyučovanie, žiak opustí areál 

školy a na aktivity prichádza presne v stanovenú dobu,  v areáli školy sa zbytočne nezdržiava 

(dozor je zabezpečený len počas obedňajšej prestávky a na jednotlivých organizovaných 

aktivitách) 

Ak žiak vyššie uvedené nariadenia školského poriadku nebude rešpektovať, nenesie škola za 

jeho činnosť zodpovednosť.  

 

K uvedeným bodom je potrebné  vyjadrenie zákonného zástupcu v nasledovnom znení: 

______________________________________________________________________________ 

 

A) SÚHLASÍM, aby môj syn / moja dcéra ..........................................................z  triedy................    

v čase medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním opustil/opustila areál školy a v tom 

čase preberám zaň zodpovednosť. Beriem na vedomie zásady pobytu detí v areáli školy v čase 

mimo vyučovania. 

. 

V Trenčianskej Turnej dňa ..............           Podpis zákonného zástupcu...................................... 

 

B) NESÚHLASÍM, aby môj syn /moja dcéra ........................................................z triedy............. 

v čase v čase medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním opustil/opustila areál školy a 

zabezpečím dieťaťu jedlo tak, aby nemalo dôvod odchádzať z areálu školy. Beriem na vedomie 

zásady pobytu detí v areáli školy v čase mimo vyučovania. 

 

V Trenčianskej Turnej dňa ..............           Podpis zákonného zástupcu...................................... 

 

 

Poznámka: Rodičia vyplnia  prehlásenie A alebo B podľa uváženia 
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Príloha 2 
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Príloha 3 
 

 

 

Meno, priezvisko, adresa zákonného zástupcu: 

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

 
 

 

                                                                                                         ZŠ s MŠ  Samuela Timona              

                                                                                                         Trenčianska Turná 30 

                                                                                                         913 21  Trenčianska Turná 

 

 

Vec:  Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania 

 

Žiadam vedenie školy / triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania môjho syna / mojej dcéry  

................................................................................................................ z triedy .................................... 

v čase  (uveďte  dátum, prípadne vyučovaciu hodinu)  .......................................................................... 

 

Dôvod:...................................................................................................................................................... 

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

V ..........................................................   dňa .................... 

 

 

 

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

                                                                                                                                           (podpis zákonného zástupcu) 
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Príloha 4:  

 

 

Školská zmluva 
 
 

1. Nebudeme trpieť šikanovanie ani obťažovanie žiadneho druhu. 

2. Budeme tolerovať druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo handicap. 

3. Neprejdeme nevšímavo okolo, keď uvidíme, že niekoho šikanujú. Buď sa to pokúsime  

zastaviť, alebo zavoláme pomoc. 

4. Nedovolíme šikanovanie ani obťažovanie idúc do školy alebo zo školy, ani vo verejnej 

doprave alebo pri pešej chôdzi. 

5. Umožníme tiché miesto na ihrisku pre tých, ktorým sa nechce behať a zapojiť do hier. 

6. Ak sa bojíme povedať o problémoch v škole alebo doma, využijeme schránku dôvery. 

7. Nebudeme znečisťovať náš školský majetok (steny, toalety, knihy, lavice a pod. ). Ak sa 

nám to stane, škodu napravíme. 

8. Budeme láskaví k druhým aj keď nie sú naši priatelia a budeme sa snažiť, aby sa noví 

žiaci cítili príjemne. 

9. Na školských výletoch sa budeme správať tak, aby sme našej škole robili dobré meno. 

10. Na triednických hodinách budeme otvorene hovoriť o problémoch, ktoré nás trápia. 

11. Budeme čestní, keď sa nás budú pýtať na niečo, čo sme urobili, alebo čo sme mali urobiť. 

12. Budeme sa snažiť dodržiavať princíp: Nebime sa, ale sa spolu o probléme rozprávajme! 

 

Budeme sa správať k iným tak, akoby sme chceli, aby sa správali k nám 
 

 

Poznámka:  

 

Školskú zmluvu podpisujú žiaci na začiatku každého školského roka, spravidla v prvý deň školského 

vyučovania 


