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Použité skratky:

NTU  - napomínanie triednym učiteľom

PTU  - pokarhanie triednym učiteľom

PRŠ  - pokarhanie riaditeľkou školy

BOZP  - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

ŽK  - žiacka knižka

MZP  - menej závažné priestupky 

ZP  - závažné priestupky

HP  - hrubé priestupky

NH  - neospravedlnené hodiny

VH  - vyučovacia hodina

RÚVZ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva

ÚPSVaR - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 Školský  poriadok  je  súhrn  noriem  spolužitia  celého  školského  kolektívu  žiakov,  učiteľov  a
správnych zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy.
Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka.

Legislatívne predpisy pre spracovanie školského poriadku

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok;

Vyhláška č.  320/2009 Z.  z.  o základnej  škole,  ktorá sa mení a dopĺňa vyhláškou MŠVVaŠ SR č.
224/2011 Z. z.;

Vyhláška č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, na
stredných školách, na ZUŠ, na odborných učilištiach a na jazykových školách, ktorá sa mení a  dopĺňa
vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z. z.;

Dohovor o právach dieťaťa;Metodický pokyn č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov
v školách a školských zariadeniach;

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie  žiakov základnej školy;
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Školský  poriadok  je  interná  školská  norma,  ktorá  je  záväzná  pre  žiakov,  pedagogických
a nepedagogických zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov školy. 

2 PREAMBULA 

ZŠ  s MŠ  je  plnoorganizovaná  škola  so  zameraním  na  prípravu  a výchovu  talentovaných
žiakov  v oblasti  športu  ľadový  hokej  a plávanie.  Realizuje  sa  prostredníctvom  športových  tried,
v spolupráci so športovými klubmi. 

Jej  hlavným poslaním je poskytnúť základné vzdelanie, výchovu a prípravu žiakov na ďalšie
štúdium. Škola sa snaží vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný a tvorivý prejav všetkých žiakov
školy,  rozvíja  ich  talent,  schopnosti,  nadanie.  Dôraz  kladie  na  vytváranie  pozitívnej  atmosféry
a prežívanie pocitu úspechu.

3 PRÁVA A POVINNOSTI 
3.1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA 

ŽIAK MÁ PRÁVO NA: 
1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 
2. bezplatné vzdelanie v základnej škole,
3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,
4. individuálne vzdelávanie v zmysle §24 zákona 245/2008,
5. ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,
6. kvalitnú výučbu v každom predmete,
7. komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity a tolerancie, slušné vyslovenie svojho

názoru a otázky k danej téme v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách,
8. byť informovaný o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie,
9. byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený,
10. primerane využívať školské zariadenie, učebne a pomôcky,
11. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
12. poskytnutie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 
13. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
14. úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu 

násiliu,
15. informácie  týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno -  vzdelávacích výsledkov a ich ochranu pred

zneužitím,
16. pochvalu a ocenenie za podmienok určených školským poriadkom,
17. vykonanie  opravnej  skúšky  v  súlade  s  metodickým  pokynom  č.  22/2011  na  hodnotenie  žiakov

základnej školy,
18. prihlásiť  sa  do  záujmového útvaru,  ktorý  je  organizovaný  v  škole  a  zapojiť  sa  podľa  záujmu  do

mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola,
19. žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s 

využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných
podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

20. reprezentovanie školy v súťažiach so súhlasom riaditeľa školy. 

ŽIAK JE POVINNÝ: 

1. osvojiť si poznatky, vedomosti a zručnosti poskytované základnou školou,
2. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a  vzdelávania,
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3. osvojiť  si  zásady  humanity,  demokracie,  správať  sa  podľa  nich,  byť  disciplinovaný,  plniť  pokyny
pedagogických i ostatných zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe
i škole,

4. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, 
5. chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na

výchovu a vzdelávanie,
6. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
7. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
8. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
9. rešpektovať  pokyny  zamestnancov  školy,  ktoré  sú  v  súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi

predpismi, vnútornými predpismi  školy, 
10. prísť na vyučovanie 10 minút pred začatím prvej vyuč. hodiny,
11.ospravedlniť sa z neskorého príchodu na vyučovanie, či nepripravenosti na vyučovanie  na začiatku

vyučovacej hodiny,
12. mať na vyučovaní pomôcky požadované vyučujúcim,
13.všetky písomnosti a potvrdenia si vybavovať  prostredníctvom triedneho učiteľa,
14.po ukončení školskej akcie, školského roka alebo štúdia na škole je žiak povinný vrátiť všetko, čo mu

bolo školou zapožičané v nepoškodenom stave.  V prípade poškodenia týchto vecí  je žiak povinný
uhradiť škodu podľa pokynov ekonómky školy, v zmysle platnej legislatívy,

15.mať učebnice a zošity riadne obalené,
16.z dôvodu informovania rodičov o prospechu a správaní žiakov,  nosí  žiak denne do školy  žiacku

knižku,  udržiava ju v nepoškodenom stave,  dáva ju rodičom pravidelne podpisovať.  Platná je  len
žiacka knižka  s pečiatkou školy a podpisom triedneho učiteľa,

17.šetriť vodou, elektrickou energiou,
18.manipulovať  s vrchnými  oknami,  svetelnými  vypínačmi,  zvukovými  modulátormi,  audiovizuálnymi

prístrojmi, učebnými pomôckami a akýmkoľvek zariadením len so súhlasom učiteľa. 

ŽIAKOVI JE ZAKÁZANÉ: 

1. fajčiť  a  piť  alkoholické  a  energetické  nápoje  v  priestoroch  školy,  v  okolí  školy,  na  školských
podujatiach,

2. používať vulgárne slová na adresu kohokoľvek, fyzické ani psychické násilie, akékoľvek náznaky či
prejavy šikanovania,

3. prinášať do školy, alebo v priestoroch školy distribuovať drogy, alebo iné zdraviu škodlivé látky, 
4. prinášať  do  školy  predmety  ohrozujúce  zdravie  či  život (napr.  pyrotechnika,  výbušniny,  nože,

zbrane...), predmety rozptyľujúce pozornosť žiakov  a taktiež  cenné veci,
5. hrať akékoľvek hry o peniaze,
6. nakláňať sa z okien, vyhadzovať von oknom papiere, odpadky, či iné predmety, 
7. vychádzať z budovy školy a areálu školy bez súhlasu pedagogického dozoru alebo triedneho učiteľa,
8. používať počas vyučovacej hodiny, činnosti ŠKD mobilný telefón, použiť ho môže iba                    v

odôvodnených  prípadoch  so  súhlasom vyučujúceho,  triedneho  učiteľa  alebo  vedenia  školy ;  žiak
prináša  do  školy  mobilný  telefón  na  vlastnú  zodpovednosť,  resp.  na  zodpovednosť  zákonného
zástupcu a škola      v takomto prípade nenesie zodpovednosť za jeho odcudzenie alebo poškodenie;
v nevyhnutných prípadoch je pre žiakov k dispozícii služobný mobilný telefón, ktorý sa nachádza v
kancelárii zástupcu RŠ,

9. vyhotovovať zvukové alebo obrazové záznamy v priestoroch školy bez súhlasu a prítomnosti učiteľa
10.šíriť  nevhodné  alebo  nepravdivé  informácie  o  škole  a jeho  zamestnancoch alebo  ostatných

spolužiakoch,
11.konzumovať jedlo počas vyučovacej hodiny,
12.manipulovať s triednou dokumentáciou, 
13.vstupovať do priestorov zborovne, kancelárií školy a kabinetov bez dovolenia a prítomnosti učiteľov,
14.zdržiavať sa v školských budovách v čase mimo vyučovania,  
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15.zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania,  žiak sa môže v týchto priestoroch
zdržiavať  len  za  podmienok  určených  školským  poriadkom  alebo  prevádzkovým  poriadkom
športového areálu našej školy,

16.manipulovať  s  okennými  žalúziami,  školským  nábytkom,  učebnými  pomôckami  a  akýmkoľvek
zariadením  bez  súhlasu  a  pokynu  učiteľa;  škodu  spôsobenú  neoprávneným  a  neodôvodneným
používaním hradí vinník. 

Ak žiak poruší dané zákazy, alebo spôsobí priestupok v rozpore s dobrými mravmi, ktoré nie
sú vyššie uvedené,  bude mu (podľa závažnosti priestupku, resp. jeho opakovania) uložené
výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.

Neprítomnosť  žiaka  na  prvej  inštruktážnej  triednickej  hodine  nie  je  dôvodom  na
nedodržiavanie, resp. porušovanie školského poriadku.

3. 2 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

RODIČ, ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA MÁ PRÁVO: 

1. v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje
výchovu  a  vzdelávanie  zodpovedajúce  schopnostiam,  zdravotnému stavu,  záujmom,  či   záľubám
dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,

2. žiadať,  aby sa v  rámci  výchovy a  vzdelávania  v  škole  poskytovali  deťom i  žiakom informácie,  aj
vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a
cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona (zákon č. 245/2008),

3. prostredníctvom informovaného súhlasu byť  informovaný o školských akciách,  na ktorých sa jeho
dieťa zúčastňuje,

4. oboznámiť sa so školskými aktivitami prostredníctvom žiackej knižky, 
5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
6. zvoliť  si  spôsob  náhrady  škody  buď uvedením  poškodenej  veci  do  pôvodného  stavu  na  vlastné

náklady, náhradou za totožný kus poškodeného majetku, alebo finančným vyrovnaním,
7. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
8. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy a poznať zameranie školy prostredníctvom

orgánov školskej samosprávy (Rada rodičov),
9. byť  prítomný na komisionálnom preskúšaní  svojho  dieťaťa  po predchádzajúcom súhlase  riaditeľa

školy,
10. zúčastňovať sa na činnosti školy,
11. požiadať učiteľa o konzultácie,
12. požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní,
13. podávať návrhy na zlepšenie práce školy,
14. požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania písomnou formou, rovnako aj zo ŠKD, pokiaľ sa

čas odchodu dieťaťa zo školy v daný deň mení,
15. spolupracovať s Radou rodičov a Radou školy,
16. voliť a byť volený do Rady školy, Rady rodičov,
17. požiadať o komisionálne preskúšanie v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 o hodnotení žiakov

základnej školy. 

RODIČ, ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA JE POVINNÝ: 

1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských
povinností,

2. bezodkladne (do 24 hodín) oznámiť príčinu neprítomnosti dieťaťa v škole triednemu učiteľovi, alebo
vedeniu školy, 

3. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
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4. dbať  na sociálne  a  kultúrne  zázemie  dieťaťa  a  rešpektovať  jeho  špeciálne  výchovno-vzdelávacie
potreby,

5. zúčastňovať sa v určenom čase triednych schôdzí a konzultačných hodín, 
6. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo

iných závažných skutočnostiach (zmena bydliska, kontaktu na rodičov, priezviska a pod.), ktoré by
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

7. nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil, 
8. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy

pravidelne a včas, 
9. dôvody  neprítomnosti  dieťaťa  na  výchove  a  vzdelávaní  doložiť  dokladmi  v  súlade  so  školským

poriadkom, do 3 pracovných dní od nástupu do školy, 
10.do  10.  dňa  v mesiaci  zdokladovať  (lekárske  potvrdenie)  vedeniu  školy  absenciu  svojho  dieťaťa

v prípade dlhodobejšej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní, 
11.bezodkladne informovať školu o prestupe svojho dieťaťa na inú školu,
12.zaujímať sa o výchovno-vzdelávacie výsledky dieťaťa, aktívne spolupracovať so školou a školským

zariadením, pravidelne kontrolovať žiacku knižku a domáce úlohy, 
13.v prípade výskytu prenosných a infekčných ochorení u dieťaťa alebo rodinného príslušníka (vši, svrab,

žltačka,  čierny  kašeľ,  kiahne...)  musí  zákonný  zástupca  žiaka  školu  bezodkladne  informovať
a zabezpečiť okamžitú izoláciu svojho dieťaťa a vykonať ďalšie opatrenia na odstránenie vzniknutého
stavu; v prípade nedostatočných opatrení bude táto skutočnosť oznámená RÚVZ,

14.včas uhrádzať všetky potrebné poplatky, 
15.spolupracovať so školou pri riešení sociálno-patologických javov, prejavov diskriminácie, agresivity,

šikanovania a na výzvu školy sa dostaviť na stretnutie s triednym učiteľom, resp. s pedagogickými
pracovníkmi alebo vedením školy, 

16.nevyrušovať pedagógov a   žiakov počas vyučovacieho procesu i výchovno vzdelávacej  činnosti v
ŠKD, 

17.v prípade odchodu dieťaťa z vyučovania  z nepredvídaných dôvodov ho rodič  alebo ním poverená
dospelá osoba vyzdvihne osobne.

4 PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY 

4.1 ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

1. Vyučovací  proces  sa  riadi  platným  rozvrhom  hodín,  ktorý  schválil  riaditeľ  školy  po  prerokovaní
v  pedagogickej rade a je umiestnený v každej triede.

2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.
3. Vyučovací  proces  je  organizovaný  v  učebniach,  odborných  učebniach,  telocvičniach,  školskom

športovom  areáli,  zimnom  štadióne,  AquaCity  podľa  rozpisu  schváleného  vedením  školy  a
zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy.

4. Každá trieda má pridelenú šatňu, ktorá sa v čase vyučovania zamyká.
5. Pred  začiatkom  vyučovania  a  počas  prestávok  vykonávajú  dozor  na  chodbách  učitelia    a 

zamestnanci školy podľa schváleného harmonogramu dozorov.
6. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod. Vstup do budovy školy iným

osobám (ako zamestnancom školy) je možný po ohlásení sa na kontaktnom mieste na dolnej chodbe
so zápisom v knihe návštev.

7. Vyučovacie hodiny:

0. hodina  7.10  -  7.55 
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1. hodina  8.00  -   8.45 
2. hodina  8.50  -   9.35 
3. hodina  9.50  - 10.35 
4. hodina 10.40 -  11.25 
5. hodina 11.55 -  12.40 
6. hodina 12.45 -  13.30 
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.25 - 15.10

4.2 ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKOV 

PRÍCHOD ŽIAKA DO ŠKOLY 

1. Žiak prichádza ( aj odchádza ) po vyznačených chodníkoch, nie po trávnatej ploche.
2. Žiak, ktorý príde skôr, ako je stanovená doba, sa smie zdržiavať iba pred budovou, vo vestibule, alebo

so súhlasom zamestnanca školy na prízemí na sedačkách oproti zborovni.
3. Žiakovi  je zakázané jazdiť  po areáli  školy  na bicykli,  mopede, kolieskových korčuliach,  kolobežke

a  skateboarde, škola nenesie zodpovednosť za ich odcudzenie, či poškodenie, ani za prípadnú ujmu
na zdraví žiaka.

4. Bicykel si môže žiak v areáli tlačiť a uzamknúť ho do stojanov pred školou alebo vedľa telocvične.
5. Žiak sa v škole prezúva do zdravotne vhodnej obuvi,  ktorá nezanecháva šmuhy a ktorých päta je

pevná (ak rodič trvá na prezuvkách „vsuvkách“, ktoré nespĺňajú bezpečnostné hľadisko, úraz
spojený  s nosením  týchto  prezuviek  nesie  na  vlastnú  zodpovednosť,  žiak  nemá  nárok  na
plnenie poistnej udalosti). 

6. Čas od príchodu do školy po začiatok vyučovania žiak využíva na prípravu na vyučovací deň. 

SPRÁVANIE SA ŽIAKA NA VYUČOVANÍ 

1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov
a ostatných  zamestnancov školy  a  podľa  svojich  schopností  sa  svedomite  pripravovať  na
vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.

2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými
učebnými  pomôckami,  ktoré  podľa  rozvrhu  potrebuje  na  vyučovanie  v súlade  s pokynmi
vyučujúcich.

3. Žiak zodpovedá za svoje osobné veci a na vyučovanie aj mimo kmeňovej triedy si ich žiak
nosí so sebou. 

4. Ak  má  žiak  vyučovanie  v cudzej  triede  alebo  v  špeciálnej  učebni,  vstupuje  do  nej  len
v sprievode vyučujúceho.

5. Po zvonení je žiak na svojom mieste; veci, potrebné na hodinu si pripraví na školskú lavicu
počas  prestávky.

6. Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, nesmie ho svojvoľne
meniť;     v odborných učebniach, dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.

7. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomite
aktívne  pracuje,  nenašepkáva,  neodpisuje  a  nevyrušuje,  neruší  svojim správaním priebeh
vyučovacieho procesu.

8. Počas vyučovania je žiak povinný používať predpísané pomôcky, podľa pokynov učiteľov si
robiť príslušné poznámky a dbať na úpravu zošitov.

9. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
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10. Žiak môže opustiť triedu, školu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho
alebo triedneho učiteľa; pred odchodom si na svojom pracovnom mieste urobí poriadok žiak
udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. 

SPRÁVANIE SA ŽIAKA POČAS PRESTÁVOK,  PRI PRECHODE DO ODBORNÝCH

UČEBNÍ 

1. Prestávka po 2. vyučovacej hodine je určená na desiatu.
2. Týždenníci počas prestávok vyvetrajú triedu, pripravia tabuľu na ďalšie vyučovanie.
3. Počas prestávky chodia určení žiaci po pomôcky.
4. Počas prestávok sú dvere triedy dokorán otvorené, žiaci sa môžu zdržiavať v triede, alebo na chodbe

pri svojej triede.
5. Žiak  počas  prestávok  nesmie  vykonávať  činnosť,  ktorá  ohrozuje  zdravie  a  bezpečnosť  ostatných

žiakov. 
6. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nesadá po parapetných doskách, nekĺže sa po schodoch a

po zábradlí.
7. Ak  má žiak  vyučovanie  v  odbornej  učebni,  vezme si  všetky  veci  so  sebou a počas  zvonenia  sa

disciplinovane presunie pred odbornú učebňu.
8. Žiaci 1.- 2. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov; žiaci 3. – 9.

ročníka odídu pred hodinou TV ku kabinetu TV a tam čakajú na učiteľa telesnej výchovy.
 

ODCHOD ŽIAKA ZO ŠKOLY 

 
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí svoje miesto

a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží svoju stoličku na lavicu.
2. Týždenníci zodpovedajú za poriadok v triede a v šatni po odchode žiakov, stanovenie ostatných úloh

pre týždenníkov je v kompetencii triedneho učiteľa alebo vyučujúceho.
3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne;

v šatni sa žiaci preobujú a opustia školskú budovu.
4. Prezuvky je žiak povinný v šatni  udržiavať v poriadku a čistote,  po odchode žiakov domov nesmú

ostať na zemi. 
5. Zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môžu len žiaci, ktorí majú popoludňajšiu

krúžkovú činnosť alebo činnosť dohodnutú s učiteľom.
6. Ak  chce  žiak  využiť  školský  športový  areál  v čase  po  vyučovaní,  robí  tak  na  vlastné  riziko

a zodpovednosť,  pričom musí  dodržiavať  prevádzkový  poriadok  areálu,  pokyny  pedagógov  alebo
správcu  areálu  a svojou  činnosťou  neohrozovať  žiakov,  ktorí  sú  ešte  vo  vyučovacom  alebo
tréningovom procese (prednosť na používanie priestorov má vždy vyučovací alebo tréningový proces).

7. Po ukončení poslednej hodiny športovej prípravy v bazéne, je žiak povinný ihneď po prezlečení sa
opustiť areál AquaCity. 

  

DOCHÁDZKA ŽIAKA DO ŠKOLY 

1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a dochvíľne, vhodne,
čisto  a bez  výstredností  oblečený  a upravený,  zakazuje  sa  nosiť  odevy  a symboly,  ktorými  sa
prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine. 

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi
nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné podmienky alebo pre  účasť žiaka na súťažiach. 

3. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to triednemu učiteľovi. 
4. Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania: 

- triedneho učiteľa - pri uvoľnení do 3 dní, 
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- riaditeľa školy - nad  3 vyučovacie  dni za sebou,  o uvoľnenie požiada zákonný zástupca
riaditeľa školy  písomnou formou. 

5. Absencia na vyučovacej hodine dlhšia ako 20 minút,  sa počíta ako absencia na celej vyučovacej
hodine. 

6. Pri vymeškaní a neospravedlnení 1 – 6 vyučovacích hodín  oznámi triedny učiteľ túto skutočnosť
písomnou formou zákonnému zástupcovi   - NTU.

7. Zákonný  zástupca  môže  ospravedlniť  neprítomnosť  žiaka,  ktorá  trvá  najviac  tri  po  sebe
nasledujúce vyučovacie dni. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie
ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od
lekára.

8. Rodič je povinný dbať o pravidelnú dochádzku žiaka do školy. Ak bude mať dieťa v jednom mesiaci
viac  ako  15 hodín  neospravedlnených,  povinnosťou  školy  je  takúto  absenciu  oznámiť  obci   a na
ÚPSVaR.

9. Ak žiak potrebuje ukončiť vyučovací proces skôr,  musí tak urobiť len v sprievode zákonného zástupcu
alebo ním poverenej plnoletej osoby.

DOCHÁDZKA ŽIAKA DO ŠKOLSKÉHO KLUBU ( ŠKD ) 

1. Žiak prihlásený do ŠKD, sa po skončení vyučovania presunie do svojho oddelenia ŠKD (do zbernej
miestnosti).

2. Žiaci zaradení do ŠKD chodia spoločne na obed do ŠJ s vychovávateľkou ŠKD.
3. Rozsah dennej dochádzky žiaka a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise, pričom všetky

zmeny je zákonný zástupca povinný oznámiť  písomnou formou.
4. Režim ŠKD:

6.30 – 7.45 - ranná služba v ŠKD 
7.45 - odchod žiakov do tried
11.25 – 13.00 - obed podľa rozpisu, oddychovo-rekreačná činnosť, hry na

  oddeleniach
13.00 – 15.00 - pobyt na školskom dvore, vychádzky, rekreačná činnosť,   

  záujmová činnosť žiakov
15.00 – 16.00 - príprava na vyučovanie
16.00 – 16.30 - hry na oddelení

5. Rodič je povinný vyzdvihnúť si dieťa do 16.30 hod.
6. Výška  príspevku  v ŠKD je  stanovená  VZN mesta  v súlade  s platnou  legislatívou  a jeho  výšku  je

potrebné  uhradiť  na  účet  školy  do  15.  dňa  v danom  mesiaci  za  daný  mesiac.  Pri  neuhradení
mesačného poplatku za ŠKD tri po sebe nasledujúce mesiace, bude dieťa zo ŠKD vylúčené.

SPRÁVANIE SA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

1. Žiaci  majú  právo  stravovať  sa  v školskej  jedálni,  kde  dodržiavajú  zásady  spoločenského
stolovania. 

2. Z hygienických dôvodov je vhodné umyť si ruky pred vstupom do jedálne.
3. Do jedálne žiaci  prichádzajú pomaly, pokojným krokom, zastanú si na koniec radu, nepredbiehajú

iných spolužiakov, ani neuvoľňujú miesto. 
4. Jedlo  konzumujú  potichu,  používajú  príbor,  nijakým spôsobom neznečisťujú  priestory  jedálne.  Ak

z neopatrnosti znečistia zvyškami jedla stôl alebo podlahu, postarajú sa o nápravu.
5. Po skončení konzumácie jedla odnesú zo stola všetky nádoby a príbory do zberného okienka, kde

príbor pomaly odkladajú do pripravenej nádoby. Upravia si svoje miesto, potichu, bez hrmotu zasunú
stoličku a odchádzajú z jedálne. Zbytočne sa v nej nezdržujú, nevyčkávajú svojich kamarátov.
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6. Jedlo konzumujú v jedálni, ak je súčasťou obeda nejaké ovocie, šupky alebo ohryzky odhadzujú do
odpadkového  koša  pri  jedálni.  Ovocie  a doplnkové  jedlo  (napr.  jogurty),  ktoré  si  žiaci  odnášajú
z jedálne je zakázané odhadzovať v šatni, školskom areáli alebo na ulici.

7. Žiaci dodržiavajú pravidlá slušnej komunikácie a rešpektujú pokyny zamestnankýň školskej jedálne,  
pedagógov vykonávajúcich dozor, ako aj iných učiteľov či vychovávateliek.

SPRÁVANIE SA ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH 

1. Na  školských  výletoch,  exkurziách,  kurzoch  a  akciách,  ktoré  organizuje  škola  podľa  platných
predpisov,  sa žiaci správajú v zmysle zásad školského poriadku.

2. Ak sa žiak nezúčastní školského podujatia organizovaného v rámci vyučovania a je prítomný v škole,
triedny učiteľ alebo člen vedenia školy ho zaradí do inej triedy a určí mu náhradný program.
 

STAROSTLIVOSŤ O ZOVŇAJŠOK 

1. Žiak by mal mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami.
2. Na hodinách laboratórnych prác, technickej výchovy a výtvarnej výchovy žiaci používajú pracovné

plášte.
3. Na hodinách telesnej a športovej výchovy žiak používa cvičebný úbor (športový odev, športovú obuv),

nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré mal počas vyučovania. 

4.3 HODNOTENIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA 

 

HODNOTENIE PROSPECHU 

1. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje v zmysle Školského zákona č. 245/2008 § 55, §
56, § 57 a § 58. a Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, požiadaviek ŠkVP
ISCED I a ISCED II,  požiadaviek  MZ a  PK.  Hodnotenie  a  klasifikácia  žiaka  sa  uskutočňuje  ako
priebežné hodnotenie (na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov) a celkové hodnotenie (na
konci  prvého  polroka  a druhého polroka)  v  jednotlivých vyučovacích predmetoch;  uvádza  sa   na
vysvedčení.  Celkové  hodnotenie  a klasifikácia  žiaka  sa  prerokuje  a odsúhlasí  na zasadnutí
pedagogickej rady školy.

2. Žiak so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami má právo byť hodnotený a klasifikovaný     so
zohľadnením jeho výchovno - vzdelávacích problémov. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov
na základe odborného špeciálno-pedagogického vyšetrenia. 

3. Ak žiak vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín daného predmetu za polrok školského roka  
a nebude spĺňať kritériá na hodnotenie a klasifikáciu, ktoré stanovila predmetová komisia (metodické 
združenie) príslušného predmetu, mal by vykonať komisionálnu skúšku ( zváži vyučujúci predmetu ). 
Zákonný zástupca bude vopred písomne informovaný o vykonaní komisionálnej skúšky.

HODNOTENIE SPRÁVANIA 

1. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel  správania žiaka a školského poriadku
počas hodnotiaceho obdobia. 

2. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú   a
schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

3. Hodnotenie  správania  začleneného  žiaka  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami
(s  poruchami  pozornosti  a  poruchami  správania)  sa  posudzuje  s  prihliadnutím  na  jeho  druh
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zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a zákonným
zástupcom žiaka.

4.4 OPATRENIA VO VÝCHOVE

POCHVALY A OCENENIA

1. Pochvaly a ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav, aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný
čin podľa § 58 školského zákona.

2. Návrh na udelenie pochvaly alebo ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 
3. Ústnu  alebo  písomnú  pochvalu  udeľuje  žiakovi  pred  kolektívom triedy  alebo  školy  triedny  učiteľ,

riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.
4. Pochvaly a ocenenia sa zaznamenávajú do žiackej knižky, triedneho výkazu, katalógového listu žiaka.

POCHVALA TRIEDNYM UČITEĽOM

1. za výborný prospech 1,0,
2. za vzornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín za polrok,
3. za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach okresného kola,
4. za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností.

POCHVALA RIADITEĽOM ŠKOLY

1. za úspešnú reprezentáciu školy v regionálnych a vyšších kolách súťaží,
2. za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, mimoriadny čin (záchrana života).

OPATRENIE NA POSILNENIE DISCIPLÍNY

Žiakovi  sa  ukladá  po  objektívnom prešetrení  za  porušenie  alebo  opakované  previnenie  proti
školskému poriadku. Opatrenie na posilnenie disciplíny sa udeľuje po predchádzajúcom vyčerpaní
základných  výchovných  prostriedkov.  Toto  opatrenie  spravidla  predchádza  zníženiu  stupňa  zo
správania.  O  udelení  výchovného  opatrenia  informuje triedny  učiteľ  preukázateľným  spôsobom
zákonného zástupcu žiaka.  NTU a PTU rieši triedny učiteľ vo svojej kompetencii.  PRŠ a znížené
známky zo správania navrhuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa a po prerokovaní v pedagogickej
rade a odôvodní v klasifikačnom hárku, triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 

Neplnenie  povinností  a  porušenie  zákazov  uvedených  v školskom  poriadku  sa  klasifikuje  ako
priestupok,  ktorý  triedny učiteľ  rieši  a eviduje  v žiackej knižke,  klasifikačnom zázname a triednom
výkaze žiaka.

Priestupky voči školskému poriadku delíme podľa závažnosti na :

● menej závažné priestupky,
● závažné priestupky,
● hrubé priestupky.

Menej závažné priestupky (MZP):
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zabúdanie  učebných  pomôcok,  ŽK,  prezuviek,  úboru  na  telesnú  výchovu  a  športovú  prípravu,
neplnenie si povinností, neskoré príchody na vyučovanie, vyrušovanie na hodinách.

Závažné priestupky (ZP):
svojvoľné  opustenie  školy  počas  vyučovania,  nerešpektovanie  príkazov,  prepisovanie  známok,
klamstvo, podvody, používanie mobilného telefónu a iných multimediálnych zariadení bez dovolenia
vyučujúceho, znevažovanie dobrého mena školy na verejnosti, nevhodné jednorazové správanie sa
voči spolužiakovi nesúce znaky hrubosti, agresivity, ponižovania, šikanovania, drobná krádež, prejavy
vulgárnosti,  prinesenie  zakázaných  predmetov  a  manipulácia  s  nimi,  nedovolené  zhotovovanie
obrazových alebo zvukových záznamov bez súhlasu a vedomia dotknutých osôb, drzosť, požívanie
energetických nápojov, falšovanie a pozmeňovanie dokumentov.

Hrubé priestupky (HP):
šikanovanie, arogancia, fyzické ublíženie, krádež, fajčenie, alkohol, drogy a omamné látky, prinesenie,
šírenie, užívanie), ničenie školského majetku , prejavy rasizmu a radikalizmu. 

Ktorékoľvek výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania môžu byť udelené po
prerokovaní v pedagogickej rade aj za priestupky neuvedené v týchto opatreniach podľa ich
závažnosti na návrh triedneho učiteľa.

Podľa  závažnosti  previnenia  sa  ukladá  niektoré  z  opatrení:  napomenutie  triednym  učiteľom,
pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania –
stupeň 2, stupeň 3, stupeň 4

Pri ich realizácii sa postupuje nasledovne:

NTU PTU PRŠ 2° 3° 4°

5 MZP 9 MZP 12 MZP 15 MZP

1 – 6 NH 7 – 12 NH 13 – 18 NH 19 – 30 NH nad 30 NH

1 ZP 2 ZP

Nerešpektova
nie

predchádzajú
cich

výchovných
opatrení

a stupňov
klasifikácie

1HP

4.5 KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA

1. Žiak vykoná komisionálnu skúšku :
a. ak je skúšaný v náhradnom termíne,
b. ak jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ  školy akceptuje dôvody ako

opodstatnené,
c. ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
d. na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 30 a viac percent z

plánovaného počtu hodín v predmete, a nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie
žiakov.
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2. Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech  najviac z dvoch predmetov,  môže
vykonať opravnú skúšku v termíne, ktorý určí vedenie školy. 

3. Žiakovi,  ktorý  zo  závažných  dôvodov  nemôže  prísť  vykonať  opravnú  skúšku  v určenom termíne,
možno  na  základe  jeho  písomnej  žiadosti  povoliť  vykonanie  opravnej  skúšky  najneskôr  do  15.
septembra. 

4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov  nepríde  na opravnú alebo komisionálnu skúšku, sa  klasifikuje
z predmetu,  z ktorého  mal  urobiť  opravnú  alebo  komisionálnu  skúšku,  stupňom  prospechu
nedostatočný.

5. Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch
predmetov, opakuje ročník.

4.6 INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

1. Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo zdravotných
dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný
plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. 

2. Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného
zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka v škole obdobného typu v zahraničí.

3. Rodič je povinný do 15. mája v kalendárnom roku dohodnúť si s vedením školy termín, kedy žiak
vykoná komisionálnu skúšku z predmetov, ktoré stanoví riaditeľ školy. 

4. V prípade vzdelávania v školách mimo územia SR zákonný zástupca žiaka do 30 dní po príchode do
krajiny  pobytu  predloží  riaditeľovi  kmeňovej  školy  doklad  s uvedením názvu  a adresy  školy,  ktorý
potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy
k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v škole mimo územia
SR. Kmeňová škola poskytuje žiakovi, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého
žiaka, učebnice a pracovné zošity.

5. Postup zákonného zástupcu pri podávaní žiadosti:
a. štúdium podľa IUP zo závažných zdravotných dôvodov:

1.písomné vyjadrenie odborníkov (všeobecný lekár pre deti a dorast, odborný lekár) o druhu postihnutia
dieťaťa, 

2. stanovisko centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
3. podanie písomnej žiadosti riaditeľovi školy.

b. štúdium podľa IUP pre intelektovo nadaných žiakov
1.vyšetrenie v centre pedagogického poradenstva a prevencie,
2.podanie písomnej žiadosti riaditeľovi školy.

c. štúdium podľa IUP pre športovo alebo umelecky nadaného žiaka
1.písomná žiadosť riaditeľovi školy,
2.vyjadrenie športového klubu.

6. Postup školy:
a. riaditeľ školy príjme žiadosť,
b. prerokovanie  žiadosti  v pedagogickej  rade  školy  a konzultácie  s učiteľmi,  prerokovať  na

zasadnutiach MZ, PK,
c. rozhodnutie riaditeľa školy o umožnení štúdia podľa IUP v správnom konaní.

7. Individuálny učebný plán (IUP):
a. za vypracovanie zodpovedá vyučujúci príslušného predmetu,
b. obsah a rozsah prerokovať v MZ, PK,
c. stanoviť – obsah učiva, učebný materiál, termín konzultácií, počet a termíny jednotlivých skúšok,

rozsah  študijných  úľav,  uvoľňovanie  žiaka  z vyučovania,  spôsob  vykonania  predpísaných
písomných prác.

8. Podmienky  a organizácia  vzdelávania  podľa  IUP  musia  byť  v súlade  so  schváleným  školským
vzdelávacím programom.

9. Individuálny učebný plán sa prerokuje v pedagogickej rade, schvaľuje ho riaditeľ školy. Rozpracovaný
IUP tvorí ďalšiu dokumentáciu žiaka. Archivuje sa 5 rokov.
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10.Hodnotenie  a klasifikácia  žiakov,  ktorí  sa  vzdelávajú  podľa  schváleného  individuálneho učebného
plánu  sa  uskutočňuje  podľa  výsledkov  komisionálnej  skúšky,  ak  nie  sú  priebežne  hodnotení
a klasifikovaní.

11.Žiaci  sa  v evidencii  neprítomnosti  vykazujú  iba  v tom  prípade,  ak  sa  nezúčastnia  vyučovania
predmetu, ktorý nie je súčasťou individuálneho učebného plánu.

4.7 ADAPTAČNÝ POBYT

1. Ak zákonný zástupca na základe písomnej žiadosti požiada o prijatie žiaka, pre porušenie školského
poriadku z inej  školy (zlé správanie,  nedbalú školskú dochádzku alebo neprospech),  môže riaditeľ
školy povoliť adaptačný pobyt v dĺžke 3 mesiacov.

2. Prvé informatívne stretnutie:
− s riaditeľom školy alebo jeho zástupcom,
− triednym učiteľom,
− informácie s cieľom zistenia profilu dieťaťa, rozhovor so zákonným zástupcom aj s dieťaťom,
− vypísanie dotazníka,
− oboznámenie zákonného zástupcu s postupom prijatia dieťaťa na adaptačný pobyt,
− oboznámenie zákonného zástupcu s postupom prijatia dieťaťa do tunajšej školy.

3. Čas  stretnutia  určí  riaditeľ  školy.  Priebeh  stretnutia  zaznačiť  do  príslušného  tlačiva  „Začiatok
adaptačného pobytu“. Tlačivo podpisujú všetci prítomní.

4. Každý žiak,  ktorý  nastúpi  na  adaptačný  pobyt  predloží  psychologické  vyšetrenie,  alebo  si  dá  do
ukončenia adaptačného pobytu žiadosť  na CPPPaP. 

5. Zástupca  riaditeľa  získa  z predchádzajúcej  školy  žiaka  podklady  o jeho  študijných  výsledkoch
a správaní. Všetky písomnosti a podklady sa sústreďujú u triedneho učiteľa.

6. Po piatich týždňoch trvanie adaptačného pobytu  sa uskutoční stretnutie:
− triedny učiteľ,
− výchovný poradca,
− učitelia vyučujúci žiaka, 
− na I. stupni aj vychovávateľ.
Prítomní  zhodnotia  úroveň,  prispôsobenie  sa  žiaka  na  adaptačnom pobyte,  ako  aj  jeho  pokroky.
Stretnutie zvoláva triedny učiteľ.

7. Dva týždne pred dátumom ukončenia adaptačného pobytu sa opäť stretávajú
− riaditeľ školy,
− triedny učiteľ,
− výchovný poradca,
− a dávajú rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí, pričom dávajú rozhodujúce slovo na kmeňovú školu.

Z priebehu stretnutia triedny učiteľ vyhotoví písomný záznam. 

4.8  OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU LEGÁLNYCH A NELEGÁLNYCH DROG V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ,
NÁSILIA A ŠIKANOVANIA

Vychádzajúc  z trestného  zákona  č.  140/1961  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  a noviel  je
v priestoroch školy a jej areáli prísne zakázané:

1. užívať a prechovávať, predávať a poskytovať návykové látky (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá
a nelegálne drogy), ako aj  ich vyrábať (vrátane prechovávania surovín na ich výrobu),  

2. propagovať alebo inak šíriť toxikomániu,
3. šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia, 
4. postup pri riešení šikanovania je súčasťou prílohy č. 1 tohto poriadku,
5. propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie.  
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6. Žiak má právo:
a) dozvedieť  sa  pravdivé  informácie  o všetkých  druhoch  drog,  o ich  účinkoch  a zákaze  ich  

užívania v školskom prostredí,
b) vedieť o sankciách vyplývajúcich z porušenia zákazu užívať a prechovávať akékoľvek legálne 

alebo nelegálne drogy v školskom prostredí.
7. Povinnosti žiaka:

a) ak žiak vie o niekom, kto užíva drogy v školskom prostredí,  prípadne ich má pri  sebe, je  
povinný  to  nahlásiť   akémukoľvek  vyučujúcemu,  koordinátorovi  prevencie  drogových  
závislostí alebo výchovnej poradkyni,

b) pri podozrení z držania, prípadne užívania nedovolených látok, je žiak povinný na vyzvanie 
učiteľa ukázať ( v prítomnosti svedkov) obsah svojej tašky alebo vreciek. V prípade nálezu  
akejkoľvek drogy škola postupuje podľa platnej školskej legislatívy.

4.9 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIAKOV 

1. Žiak  je  oboznámený  so  zásadami  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  v  škole  triednym  učiteľom
na  začiatku  školského  roka,   vyučujúci  v odborných  učebniach  ho  oboznámia  s  bezpečnostnými
predpismi  na  prvej  vyučovacej  hodine.  V  prípadoch  zvýšenej  možnosti  ohrozenia  bezpečnosti
a  zdravia  žiaka  pri  niektorých  činnostiach  je  žiak  bezprostredne  oboznámený  s  pokynmi
predchádzania úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov, ktoré sú zamerané na predchádzanie úrazom. 

2. Žiak je v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) povinný: 
a) dodržiavať  predpisy  a  pokyny  na  zaistenie  BOZP,  s  ktorými  bol  riadne  a  preukázateľne

oboznámený, ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, telocvični, v školskej jedálni,
školskom  klube  detí,  odborných  učebniach  a  v  školskej  budove  i  jej  okolí  vôbec  a  tiež  aj
na miestach, kde sa uskutočňuje organizovaná činnosť žiakov (školské akcie, kultúrne podujatia,
exkurzie, výlety, kurzy na ochranu života a zdravia, lyžiarsky výcvik a i.), 

b) dodržiavať všetky organizačné pokyny pedagogických zamestnancov, ktorí sú poverení dozorom, 
c) oznamovať  triednemu  učiteľovi,  vyučujúcemu  alebo  dozor  konajúcemu  pedagogickému

zamestnancovi nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri činnosti
žiakov (chyby na elektrickom vedení, v zariadení učební, na telocvičnom náradí atď.), 

d) v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informovať vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa
alebo najbližšiu dospelú osobu, 

e) počas vyučovania, prestávok, školských akcií chrániť svoje zdravie i zdravie ostatných žiakov, 
f) dodržiavať zákaz fajčenia, pitia alkoholických nápojov a ostatných omamných a návykových látok

v priestoroch školy a školskom areáli,
g) používať pri pracovnej činnosti potrebné predpísané ochranné pracovné prostriedky, 
h) dodržiavať pitný režim (v čase organizovanej činnosti mimo školy nie je dovolené používať na pitie

nepitnú vodu, konzumovať neznáme ovocie a zeleninu),
i) sústavne  dodržiavať  zásady  sebakontroly,  nevystavovať  sa  nebezpečenstvu  z  ľahostajnosti,

pobytu na neznámych a nepreskúmaných miestach,
j) pohybovať  sa  krokom,  nikdy  nie  behom,  pohybovať  sa  vždy  po  pravej  strane  komunikácie,

dodržiavať zákaz spúšťať sa dole zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie, kĺzať  po schodoch,
k) Do telocvične, odborných učební žiak vchádza len so súhlasom vyučujúceho. 

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov 
2. Triedny  učiteľ  je  povinný  so  školským  poriadkom  preukázateľným  spôsobom  oboznámiť

žiakov triedy na prvej triednickej hodine a ich zákonných zástupcov informovať na triednych
aktívoch       o vydaní, obsahu i uvedení miesta sprístupnenia tohto poriadku. 
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3. Neoddeliteľnou  časťou  školského  poriadku  základnej  školy  sú  všetky  vnútorné  poriadky
odborných učební, telocvične, zásady práce, bezpečnostné pravidlá a pod., s ktorými sú žiaci
oboznamovaní na vyučovacích hodinách alebo pri činnostiach organizovaných školou. 

4. Školský poriadok je v každej učebni a dostupný na internetovej stránke školy.
5. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy. 
6. Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady dňa 25.09.2017.
7. Školský poriadok základnej školy nadobúda účinnosť 26.09.2017. 

PRÍLOHA Č. 1

STRATÉGIA ŠKOLY PRI RIEŠENÍ ŠIKANOVANIA

1/ Rozhovor s informátormi a obeťami:
- zbierať informácie,
- napísať si záznam z jednotlivých sedení.

2/ Nájsť vhodných svedkov.

3/ Viesť individuálne pohovory.

4/ Zaistiť ochranu obete.

5/ Rozhovor s agresorom/agresormi, prípadne ich konfrontácia.

6/ Informovať rodičov ( s už pripravenými výpoveďami účastníkov šikanovania).

7/ Vysvetliť tresty.

8/ Stanoviť ciele a spísať o nich záznam podpísaný rodičmi:
- dohodnúť sa na riešení problému,
- stanoviť si záväzný časový horizont,
- dohodnúť sa na kontrolnom stretnutí.

9/ Odporučiť agresorom a ich rodičom návštevu odborného pracoviska. 

Vypracoval : RNDr. Jana Tužáková, koordinátor
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