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Článok I 

Všeobecné ustanovenia 

Školský poriadok podrobne špecifikuje a upresňuje zákon Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  

upravuje podrobnosti práv a povinností žiakov, ich zákonných zástupcov, obsahuje 

vnútorný režim a prevádzku školy, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, pred prejavmi diskriminácie 

a násilia. Určuje  pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými 

zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, upravuje podmienky nakladania 

s majetkom školy. 

Tento školský poriadok vydáva riaditeľ školy v zmysle školského zákona, 

je dostupný na verejne prístupnom mieste (na nástenke vo vstupnej hale školy,  na 

webovej stránke školy) pre informovanosť zákonných zástupcov a preukázateľným 

spôsobom sú so školským poriadkom oboznámení žiaci a zamestnanci školy.  

Článok II 

Práva žiakov 

Žiak má právo 

na vzdelanie podľa školského zákona, ktoré má smerovať k rozvoju ľudskej 

osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a slobodám, na bezplatné 

vzdelanie, na bezplatné zapožičiavanie učebníc, na vzdelanie v materinskom 

jazyku 

1.  na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a 

zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom, 

2. na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru a národnostnej príslušnosti,  

3.  na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,  

4.  na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

5.  na výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu, 

6.  na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, 

7. na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názorom, ktorý môže 

vyjadrovať ústne alebo písomne, no nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných; 

žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade s etickými 

normami,  

8. zúčastňovať sa školských súťaží, olympiád a podujatí, so súhlasom riaditeľa 

reprezentovať školu  

9. odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá by bola v rozpore so školským poriadkom, 

učebnými osnovami, internými predpismi alebo by ohrozovala zdravie či 

bezpečnosť žiaka alebo inej osoby, 
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10. oboznámiť sa s kritériami hodnotenia a klasifikácie a má právo na odôvodnenie 

klasifikácie vyučujúcim, jej objektívnosť a nezaujatosť, 

11. na dodržiavanie dĺžky vyučovania, dodržiavanie prestávok, vrátane obedňajšej 

prestávky, 

12.  stredajšie popoludnie využívať na záujmovú a oddychovú činnosť, pričom sa 

žiakom nezadávajú písomné domáce úlohy na nasledujúci vyučovací deň, 

13.  na lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nemožno uskutočniť 

v inom čase, (zároveň má žiak povinnosť žiadať o uvoľnenie na vyšetrenie 

lekárom od vyučujúceho - najviac na 1 vyučovaciu hodinu, od triedneho učiteľa 

- na viac vyučovacích hodín, alebo od vedenia školy) pričom si žiaka vyzdvihne 

jeho zákonný zástupca 

14. na zabezpečenie vhodnej psychohygieny školského prostredia, t.j. osvetlenie, 

teplota v miestnosti, vlastný pracovný priestor, 

15.  byť chránený školou v prípade upozornenia na negatívne javy, najmä 

zastrašovanie, vydieranie a iné formy násilia, 

16.  žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo na im 

primeranú výchovu a vzdelávanie s využitím špeciálnych foriem a metód, ktoré 

zodpovedajú ich potrebám a na vytvorenie podmienok, ktoré túto výchovu a 

vzdelávanie umožňujú 
17. má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa. 

Článok III 

Práva rodičov (zákonných zástupcov) žiakov 

Rodičia (zákonní zástupcovia) majú právo 

1.  na slobodnú vôľu pri výbere školy pre svoje dieťa, zodpovedajúcej jeho 

schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám, jeho vierovyznaniu a 

svetonázoru,  

2. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom. 

3. na priebežné informácie o prospechu a správaní sa dieťaťa a na písomné 

upozornenie školy pri výraznom zhoršení prospechu alebo správania sa dieťaťa, 

4. na informácie a poradenstvo školy podľa školského zákona, 

5. u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na poradenskú pomoc 

školy, 

6. voliť a byť volení do rady školy 

7.  požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa v súlade s Metodickým pokynom 

č.7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy 
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Článok IV 

Povinnosti žiakov 

Žiaci sú povinní                   

1. pravidelne chodiť do školy, systematicky sa vzdelávať, plniť zadané úlohy a 

pripravovať sa na vyučovanie. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, 

demokracie a podľa nich sa správať, 

2. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

3. neobmedzovať svojím správaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na 

výchove a vzdelávaní, 

4. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, 

5. konať tak, aby neohrozovali svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a 

bezpečnosť osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, v prípade 

akéhokoľvek úrazu ho bezodkladne nahlásiť vyučujúcemu 

6. dodržiavať školský poriadok, vnútorné predpisy a pokyny školy na ochranu 

zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení. Šetriť školské zariadenie, 

chrániť ho pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a 

učebnými pomôckami, 

7. v školských budovách, v školskej jedálni a počas školských aktivít dodržiavať 

školský poriadok, spoločenské normy slušného a kultúrneho správania sa, plniť 

pokyny pedagogických pracovníkov a iných zamestnancov školy, 

8. riadiť sa rozvrhom vyučovacích hodín, do školy prichádzať 15 minút pred 

začatím vyučovania. Počas vyučovacej hodiny sústredene pracovať, 

nenarušovať vyučovací proces, 

9. zaujať miesto v lavici podľa zasadacieho poriadku, alebo ako určí vyučujúci, 

mať pripravené pomôcky na vyučovanie,  

10. chodiť do školy vhodne a čisto oblečení, upravení, bez výstredností svojho 

zovňajšku, nenosiť do školy cenné veci, mobilný telefón a väčšie sumy peňazí, 

pretože za ich stratu škola neručí, 

11. pred vstupom do budovy školy sa prezuť na určenom mieste, 

12. dodržiavať zákaz akéhokoľvek používania mobilných telefónov; žiak je 

povinný MT vypnúť pred vstupom do budovy školy, pred začiatkom 

vyučovania odovzdať triednemu učiteľovi a po skončení vyučovacieho 

procesu vyzdvihnúť. 
13. mať v triede a podľa potreby používať hygienické vrecúško (mydlo, uterák, 

toaletný papier), 

14. do odborných učební vstupovať výlučne v sprievode vyučujúceho a dodržiavať 

prevádzkový poriadok učebne, s ktorým sú žiaci oboznámení na začiatku 

školského roka, 

15. po skončení vyučovania pod dozorom vyučujúceho zavrieť okná, vyložiť 

stoličky, urobiť poriadok v laviciach a v učebni, rešpektovať pokyny 

vyučujúceho, 

16. v školskej jedálni rešpektovať pokyny dozor konajúceho učiteľa, pokyny 

pracovníčky zodpovednej za čistotu a poriadok jedálne. Ďalej sú povinní 
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odnášať zo stolov taniere a príbory, k personálu kuchyne sa správať slušne a 

zdvorilo.  

17. nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek osobnú zmenu v databáze (zmena 

bydliska, kontaktu na rodičov a pod.), 

18. počas vyučovania sa zdržiavať v určených priestoroch budovy školy;  pred 

skončením vyučovania je zakázané bez dovolenia vyučujúceho opustiť školu,  

19. po vyučovaní sa bezdôvodne nezdržiavať v priestoroch školy, 

20. v čase mimoškolskej činnosti riadiť sa pokynmi vedúceho aktivity.  

Článok V 

Povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

Zákonní zástupcovia detí sú povinní 

1. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a zabezpečiť, aby žiak 

chodil pravidelne do školy, 

2. vytvoriť pre dieťa vhodné domáce podmienky na prípravu na vyučovanie a na 

plnenie školských povinností, zabezpečiť mu potrebné školské pomôcky, 

prezúvky, hygienické vrecúško 

3. spolupracovať pri dodržiavaní podmienok školy, nevstupovať do budovy školy 

počas vyučovania, v prípade konzultácie s vyučujúcim si s ním vopred 

dohodnúť termín stretnutia mimo vyučovacej hodiny, 

4. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

5. pravidelne sa zaujímať o vzdelávacie výsledky a správanie sa svojho dieťaťa a 

zúčastňovať sa na triednych aktívoch rodičov. Na vyzvanie školy spolupracovať 

pri riešení výchovných problémov dieťaťa, 

6. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo o iných 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania, 

7. bezodkladne (najneskôr do 2 dní) oznámiť dôvod neprítomnosti žiaka na 

vyučovaní v súlade s podmienkami stanovenými školským poriadkom. Za 

dôvod ospravedlnenej absencie sa uznáva:  

 choroba, 

 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 

 mimoriadne udalosti v rodine, 

Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac dva po sebe nasledujúce vyučovacie dni, môže 

zákonný zástupca bezodkladne ospravedlniť u triedneho učiteľa. Ak neprítomnosť 

žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako dva po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

predloží zákonný zástupca ako ospravedlnenie potvrdenie od lekára, v opačnom 

prípade sa mu počítajú hodiny ako neospravedlnené. Zákonný zástupca môže písomne 

požiadať riaditeľa školy o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania na viac ako tri vyučovacie 

dni za polrok v odôvodnených prípadoch. 

8. spolupracovať so školou pri riešení sociálno-patologických javov, prejavov 

diskriminácie, agresivity a na výzvu školy sa dostaviť na stretnutie s triednym 

učiteľom, vedením školy a s pedagogickými pracovníkmi. 
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Článok VI 

Povinnosti pedagogických pracovníkov 

1. Každý pedagogický pracovník dôsledne dodržiava pracovný poriadok školy. 

2. Rešpektuje práva dieťaťa. 

3. Pri rokovaní s rodičmi rešpektuje osobnosť rodiča, nepopiera mu jeho práva, 

podáva mu objektívne informácie a rozhovor vedie v duchu spolupráce. 

4. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny skontroluje poriadok v triede, 

prezutých žiakov odvedie k východu školy. 

5. Monitoruje náhle zmeny v správaní žiakov, zabezpečuje prevenciu proti 

šikanovaniu a iným sociálno-patologickým javom.  

6. Dbá na bezpečnosť žiakov, zodpovedá za ich zdravie v priestoroch školy a na 

školských akciách. 

7.  Vo svojom konaní musí postupovať rozvážne, nie unáhlene a nerozmyslene. 

Dáva žiakovi priestor na vyjadrenie svojich názorov, postojov a vlastnej 

tvorivosti. 

8. Dbá na dodržiavanie práva na ochranu súkromia, cti a povesti žiaka. 

9. Bezodkladne uskutočňuje opatrenia pri zistení šikanovania, alebo jeho 

náznakoch. 

10.  Pri hodnotení a klasifikácii dodržiava Metodický pokyn č. 7/2009-R na 

hodnotenie žiakov základnej školy. 

11.  V plnej miere dodržuje zákon o ochrane osobných údajov. 

12.  Vo vymedzenom čase a priestore čo najzodpovednejšie vykonáva dozor nad 

žiakmi. 

13. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom 

zamestnania. 

Článok VII 

Dochádzka žiakov do školy, uvoľňovanie z vyučovania a výchovné opatrenia 

1. Žiak sa zúčastňuje na procese výchovy a vzdelávania podľa rozvrhu hodín, 

ktorý je    zverejnený v každej triede.  

2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchovno-vyučovacom procese v škole, jeho 

zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného 

odkladu (najneskôr do 2 dní)  príčinu jeho neprítomnosti. 

3. Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje výlučne zákonný zástupca. 

4. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva v spoločnej domácnosti 

na infekčnú chorobu, oznámi to zákonný zástupca žiaka bezodkladne riaditeľke 

školy. 

5. Ak žiak bude chýbať na vyučovaní z vopred známych dôvodov, zákonný 

zástupca je povinný oznámiť to triednemu učiteľovi. 

6.  Žiak, ktorý musí odísť zo školy počas vyučovania, hlási to triednemu učiteľovi 

alebo vyučujúcemu predmetu z hodiny ktorého odchádza. Žiak môže opustiť 

školu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu žiaka, alebo v jeho 

sprievode. 
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7. Ak žiak ochorie, alebo mu je nevoľno, neodchádza zo školy sám, ani v 

sprievode iného žiaka, ale oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo 

vyučujúcemu, ktorí privolajú rodičov resp. zabezpečia lekársku pomoc. 

8.  Zo zdravotných dôvodov a iných závažných dôvodov je možné žiaka úplne 

alebo čiastočne oslobodiť z vyučovania niektorého predmetu, a to na celý 

školský rok alebo jeho časť. Žiaka oslobodzuje riaditeľ školy na základe 

žiadosti zákonného zástupcu a návrhu lekára. 

9. Ak triedny učiteľ alebo vyučujúci neuzná dôvody absencie, neskoré 

ospravedlnenie alebo spôsob ospravedlnenia, hodiny sa považujú v zmysle 

platného školského poriadku za neospravedlnené. 

10.  Chorý žiak je povinný liečiť sa doma. Príchodom do školy končí jeho 

ospravedlnenka na ďalšie dni. 

11.  Účasť na záujmovej činnosti pre prihlásených žiakov je povinná. Jedna hodina 

záujmového vzdelávania trvá 60 minút.  

12. Ak žiak vymešká nadpriemerne veľa z vyučovacích hodín predmetu 

v klasifikačnom období a nemá potrebný počet známok na klasifikáciu, môže 

vyučujúci daného predmetu dať návrh riaditeľke školy na komisionálne 

preskúšanie žiaka. 

13.  Ak žiak príde z akéhokoľvek dôvodu neskôr na vyučovanie, sa prezuje 

a bezodkladne ide na vyučovaciu hodinu. 

14. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo bezdôvodný 

oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu je dôvodom na výchovné opatrenia: 

1. a. za 1-5 neospravedlnených hodín – pokarhanie triednym učiteľom 

2. b. za 6 až 10 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy 

3. c. nad 10 neospravedlnených hodín - znížená známka zo správania  

4. d. viac ako 15 neospravedlnených hodín žiaka za jeden mesiac, škola 

nahlasuje v zmysle      zákona odboru sociálnej starostlivosti na Obecný 

úrad Svätý Peter.  

5. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom 

prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému 

poriadku školy. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z 

opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. Za opakované porušovanie 

školského poriadku je po prerokovaní na pedagogickej rade znížená 

známka zo správania. 

6. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy 

preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné 

opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa 

§ 55 ods. 6 písm. c) a d) zákona 245/2008 sa odôvodní v triednom 

výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 

7. Ak žiak svojím agresívnym správaním ohrozuje bezpečnosť a zdravie 

druhých osôb alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že 

znemožňuje ostatným vzdelávanie, vedenie školy môže použiť ochranné 

opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z vyučovania a umiestni 

ho do samostatnej miestnosti s pedagogickým dozorom. Vedenie školy 
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bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc alebo 

Policajný zbor. 

Článok VIII 

Osobitné povinnosti k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov podľa  

§ 152 školského zákona 

 

Škola je povinná 

1.  Sústavne zabezpečovať bezpečné a zdraviu neškodlivé podmienky 

v škole a tiež pri mimoškolských aktivitách. 

2. Zamedziť žiakom prístup do priestorov, kde im hrozí zvýšené 

nebezpečenstvo úrazu a poškodenia zdravia (kuchyne, kotolne, 

náraďovne, sklady a pod.). 

3. Zabezpečiť výkon dozoru nad žiakmi počas vyučovania, prestávok 

a mimoškolských akcií. Sústavne dohliadať na činnosť a správanie 

žiakov, upozorňovať, usmerňovať a vhodne organizovať činnosti 

s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

4. Preukázateľným spôsobom informovať žiakov o zásadách bezpečnosti 

a ochrany zdravia na začiatku školského roka, výučby v odborných 

učebniach, na športových podujatiach, mimoškolských činnostiach, 

presunoch žiakov a pod. 

5. Zabezpečiť, aby v prípade úrazu žiakov boli dostupné prostriedky prvej 

predlekárskej pomoci. Poskytovanie prvej predlekárskej pomoci má byť 

v primeranom počte zamestnancami znalými poskytovať prvú 

predlekársku pomoc. 

6. Zabezpečiť, aby organizovanie výletov, exkurzií, lyžiarskych 

a plaveckých výcvikov a ďalších školských aktivít bolo výlučne s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.  

 

Článok IX 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog (fajčenie, pitie alkoholu, a použ. 

Iných škodlivín) 

1. fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne 

zakázané! 

2. šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne 

zakázané! 

Proces protidrogovej prevencie je rozpísané v pláne protidrogovej prevencie. Pri 

zistení prejavov používaniu legálnych alebo nelegálnych drog ohlási žiak prípad 

triednemu učiteľovi. Škola zabezpečí prešetrenie prípadu a prijme potrebné opatrenia.  
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Článok X 

Prevádzka a vnútorný režim školy 

 

1. 1. Vyučovanie sa začína o 7:45 hodine . Žiaci vstupujú do budovy školy 

najskôr o 7:30 hodine.  

2. Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas, pripravený a má mať 

požadované pomôcky. Dáva si zapisovať známky do žiackej knižky. Ak 

sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, 

ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. 

3. Týždenníci určení triednym učiteľom nahlasujú vyučujúcemu 

neprítomných žiakov, podľa požiadaviek vyučujúcich donesú do triedy 

pomôcky, zotierajú tabuľu, zodpovedajú za pravidelné vetranie triedy 

počas prestávok a za poriadok v triede. Po skončení vyučovania 

skontrolujú, či sú zatvorené okná.  

4. Prestávky využívajú žiaci na prípravu na nasledujúcu hodinu. Počas 

prestávok sa žiaci riadia pokynmi službu konajúceho dozoru. Je prísny 

zákaz vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách a radiátoroch. 

5. z dôvodu ochrany školského majetku, priestorov školy a z 

dôvodu bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy sú chodby 

monitorované kamerovým systémom 

6. Škola môže organizovať školské výlety, exkurzie, školu v prírode, 

plavecký a lyžiarsky výcvik s informovaným súhlasom zákonného 

zástupcu. Pre žiakov, ktorí sa na týchto akciách nezúčastnia, škola 

zabezpečí náhradné vyučovanie. 

7. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na 

ochranu zdravia, spoločnosti a prírody, dopravnú výchovu, 

enviromentálnu výchovu vo vybraných vyučovacích     predmetoch, pri 

účelových cvičeniach a didaktických hrách, branno-športových kurzoch 

a záujmovej činnosti. 

8. Škola vytvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a 

záujmov žiakov, na ten účel sprístupňuje priestory školy, ihriska a 

telocvičňu.  

9. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, 

telovýchovnú, vzdelávaciu a spoločenskú činnosť žiakov. 
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Článok XI 

Pravidlá správania žiaka 

Žiak nesmie 

3. nosiť, prechovávať, požívať a šíriť akékoľvek druhy legálnych a 

nelegálnych drog, užívať alkohol, narkotiká akéhokoľvek druhu 

(omamné látky, psychotropné látky, jedy, chemické látky, atď.). Pri 

zistení, že žiak je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, škola 

túto skutočnosť oznámi Obecnému úradu Svätý Peter, Policajnému 

zboru a bezodkladne privolá rodiča 

4. prinášať do školy veci ohrozujúce život a zdravie, napr. nože, zbrane, 

zábavnú pyrotechniku, výbušniny, atď.., 

5. používať mobilný telefón a to ani počas prestávok, ak má mobilný 

telefón v škole so súhlasom rodiča, je povinný ho pri vstupe do budovy 

odovzdať triednemu učiteľovy ( mobilný telefón môže vo výnimočnom 

prípade použiť len na telefonovanie so súhlasom triedneho učiteľa), 

6. na hodinách používať veci, ktoré rozptyľujú pozornosť jeho i jeho 

spolužiakov , 

7. počas vyučovania a počas školských aktivít zhotovovať vizuálne a 

zvukové záznamy bez povolenia vyučujúceho, akokoľvek snímať a 

nahrávať vyučujúceho, 

8. vykláňať sa z okna, manipulovať s oknami, závesmi a žalúziami, 

vyhadzovať papiere a odpad von oknom, 

9. prepisovať alebo svojvoľne dopisovať údaje v žiackej knižke 

(prepisovanie, dodatočné záznamy, vytrhávanie strán, atď. ...), 

10. používať vulgárne výrazy v písomnej, ústnej alebo grafickej forme, 

11. v priestoroch školy hrať karty a hry o peniaze, 

12. používať akékoľvek formy šikanovania, rasizmu (slovne, symbolmi, 

nápismi), xenofóbie a agresívneho správania sa voči žiakom a 

zamestnancom školy, používať fyzické útoky, urážlivé prezývky, 

nadávky, ironizovanie, sexuálne obťažovať, ponižovať, šíriť pornografiu, 

13. vo večerných hodinách (po 22,00) sa zdržiavať bez dozoru na verejných, 

kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach 

14. ani v sprievode dozoru navštevovať podujatia nevhodné pre deti 

a mládež do 15 rokov,  

15. za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje aj spáchanie 

priestupku alebo trestného činu. 

Článok XII 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrana pred 

sociálno-patologickými javmi a pred prejavmi diskriminácie, nepriateľstva alebo 

násilia 

1. Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz ihneď ako sa stal príslušnému 

vyučujúcemu a vedeniu školy. Musí sa urobiť záznam do knihy úrazov a 
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vyplniť predpísané formuláre. Škola zabezpečuje podmienky pre 

poskytnutie prvej pomoci. Zodpovedá za vhodné umiestnenie 

lekárničiek. Podľa závažnosti úrazu zaistí škola doprovod žiaka do 

zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom. O udalosti 

informuje zákonného zástupcu žiaka. 

2. Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození zdravia a 

bezpečnosti pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania. 

Dokladom o prevedenom poučení je záznam o poučení zapísaný v 

triednej knihe. Žiaci, korí neboli v škole v čase poskytovania informácií 

prítomní, musia byť poučení v náhradnom termíne a treba urobiť o tom 

zápis. 

3. Vedenie školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi a umiestni ho na 

prístupnom mieste. 

4. Bezpečnosť žiakov na športových aktivitách zabezpečuje učiteľ, ktorý 

vydáva jasné, presné a zrozumiteľné pokyny, kontroluje bezpečnosť a 

funkčnosť náradia. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, na ich vek a 

predchádzajúce skúsenosti.  

5. Za školský úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste 

do školy a späť.  

6. V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, 

intolerancie, vandalizmu a brutality. Porušovanie zásad spoločenského 

správania sa je v rozpore so školským poriadkom. 

7. Pri zistení šikanovania, prejavov rasizmu, xenofóbie, intolerancie, 

vandalizmu a brutality ohlási žiak prípad triednemu učiteľovi. Škola 

zabezpečí prešetrenie prípadu a prijme potrebné opatrenia.  

Článok XIII 

Podmienky nakladania s majetkom 

1. A. Majetok, ktorý spravuje škola 
2. Žiaci sú povinní šetrne zaobchádzať s učebnicami a školskými učebnými 

pomôckami. 

3. Žiaci nesmú ničiť lavice, tabule, steny, žalúzie na oknách a ochranné 

kryty radiátorov a ďalšie vybavenie školy. 

4. Žiaci nemôžu manipulovať s ventilmi ústredného kúrenia, s poistkami 

hasiacich prístrojov a zasahovať do elektro rozvodných skríň 

5. Žiaci sú povinní všetky spôsobené, či zistené škody na majetku školy 

okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu. 

6. Za zistenie zodpovednosti za škodu zodpovedá pedagogický dozor 

a triedny učiteľ v spolupráci s vedením školy.  

7. Každý žiak je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil svojou 

nepozornosťou či úmyselne, preto od zákonného zástupcu bude škola 

vyžadovať náhradu za škodu v plnej výške. 
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B. Majetok, ktorý je osobným vlastníctvom žiaka  

8. Žiak zodpovedá za vlastné peniaze a cenné predmety ( hodinky, retiazky, 

prstene), ktoré má pri sebe, v lavici, v školskej taške a pod. Na hodinách 

telesnej výchovy ich uloži u vyučujúceho. 

9.  Škola poskytuje žiakom možnosť poistenia škody spôsobenej stratou 

alebo krádežou vecí. Žiaci majú bezodkladne nahlásiť vyučujúcemu, 

triednemu učiteľovi každú stratu osobných vecí.  

 

Článok XV 

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami školy 

 

1. Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, 

prípadne odhaliť sociálno-patologické javy v správaní žiakov, napr. 

šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského 

majetku a pod. 

2. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociáno–patologické 

javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického 

pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, 

výchovnému poradcovi a vedeniu školy. 

3. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo. 

4. Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.  

5. Zamestnanci školy majú rešpektovať dôstojnosť žiaka. 

6. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, 

ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29, ods. 11 zákona č. 

245/2008). 

7. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť 

v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti 

zneužívať na škodu druhého. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom 

svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka, pedagogického 

zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.  

 

Článok XVI 

Stupne pochvál a pokarhaní 

Porušenie školského poriadku má za následok výchovné opatrenia. Stupne 

výchovných opatrení: 
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– záznam do žiackej knižky  

-  pokarhanie triednym učiteľom 

– pokarhanie riaditeľom školy 

- znížená známka zo správania  

Ak správanie sa žiaka počas školského roku je príkladný, ak svoje úlohy plní vzorovo, 

ak reprezentuje svoju triedu alebo školu výborne alebo ak vykoná mimoriadny čin 

v prospech spoločnosti môže dostať pochvalu. Stupne pochváľ:   

 – pochvala od triedneho učiteľa  

–  diplom 

– pochvala od riaditeľa školy  


