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Čl. 1   Základné ustanovenia  

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem a pravidiel spolunažívania žiakov, pedagogických i 

nepedagogických zamestnancov školy. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu 

školy a k naplneniu cieľov školy. Dôsledné rešpektovanie a plnenie všetkých pravidiel zakotvených v tomto 

dokumente je povinnosťou každého žiaka i zamestnanca tejto školy.  Vedenie školy v  záujme naplnenia 

práva na vzdelanie zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby 

bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, ale aj časom príjemne stráveným žiakmi i 

učiteľmi.  

Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem – Deklarácia práv dieťaťa, Listina 

základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom 

školy.   

Školský poriadok sa opiera o platnú legislatívu MŠ SR (Vyhláška Ministerstva školstva č. 320/2008 Z. z. § 20) a 

je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov Základnej školy Požiarnická 3, Košice.                                         

Čl. 2       Všeobecné ustanovenia 

I. Organizácia vyučovacieho času  
1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy.  

 Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. 

 Vyučovacia hodina nesmie byť bez vedomia riaditeľky školy, resp. zástupkýň školy žiadnym spôsobom 

narušená.   

2. Všetky požiadavky na vedenie školy (potvrdenia, žiadosti a pod.) môžu žiaci predkladať 

len prostredníctvom triednych učiteľov.  

3. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne od 8,00hod do 16,00 hod. 

4. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych aktívoch rodičov, 

alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym učiteľom, prípadne s iným vyučujúcim, 
ktorý o konzultácii informuje triedneho učiteľa.  

5.  Vyučovanie sa začína o 8.00  hod.   

Časový rozvrh hodín:     

  

  

 

  

  

 

Hodina  čas  

0. 7,00  7,45 

1. 8,00 8,45 

2. 8,55 9,40 

3. 10,00 10,45 

4. 10,55 11,40 

5. 11,50 12,35 

6. 12,45 13,30 

7. 14,00 14,45 
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6. V budove školy žiak vypne  a odloží mobilné zariadenie / telefón, tablet a pod. /.  

             Počas vyučovacieho procesu ho má  celý čas vypnutý a len s povolením  pedagóga ho môže použiť. 

7.  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, idú na obed po skončení vyučovania, a to po 4., 5., resp. 6. 

vyuč. hodine (pred začatím 7. vyuč. hodiny) v sprievode vyučujúceho.  Počas vydávania obedov 

zabezpečujú  pedagogickí  zamestnanci  dozor resp. vedením školy poverený zamestnanec, podľa 

harmonogramu. Žiaci sú povinní rešpektovať ich pokyny .  

8. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7,45 ( 6.00 do 17.00 hod. pre ŠKD )pre žiakov školy. 

            Vstup do budovy školy, tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných 
zamestnancov školy.  

9. Školský klub je v prevádzke od 6.00 hod. do 17.00 hod. Prevádzka ŠKD sa riadi organizačným 
poriadkom.  

10. Všetky osoby pri vstupe do budovy školy sú povinné na požiadanie vrátničky preukázať svoju 

totožnosť právoplatným dokladom. Netýka sa to žiakov a zamestnancov školy. Pri vchode do budovy 
školy a na chodbách počas prestávok vykonávajú pedagogický zamestnanci dozor  podľa určeného 

harmonogramu.   

11. Vyučovací proces v učebniach a v priestoroch telocviční je organizovaný podľa  rozpisu bifurkácií, 

ktorý schválilo  vedenie školy a zverejnilo v rozvrhoch hodín.  

12. Každá trieda, ktorá má pridelenú šatňu, sa o ňu stará počas celého školského roka. Dbá o čistotu a 

poriadok v šatni. Každý žiak, ktorý si prevzal skrinku zodpovedá za čistotu a kľúč skrinky.   

           Opravy za  úmyselne spôsobené škody v priestoroch šatne a skriniek  hradia žiaci.   

13. Žiaci sa prezúvajú od 15.9 do 15.6. Do skriniek si odkladajú bundy, kabáty a vetrovky. 

14. Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú vo svojich triedach. Môžu ísť na toalety alebo, vykonať 

osobnú hygienu. Nesmú chodiť do iných tried „na návštevu kamarátov“, „vybaviť si konflikty“ a pod., 
nesmú behať 

a zdržiavať sa na schodiskách, ani behať po škole „len tak“.  

            Po 2. hodine je veľká  prestávka, kedy sa žiaci  zdržiavajú na chodbe školy. V triede zostáva len 

týždenník.  

           Podľa pokynov dozorkonajúcich učiteľov a za priaznivého počasia sa žiaci 1. St. zdržiavajú v átriu 

a žiaci 2. St. na školskom asfaltovom ihrisku. Je zakázané odchádzať z ihriska na trávnaté futbal. 
Ihrisko,za budovu telocvične, za školský plot a vešať sa na stromy. 

 

II.   Práva a povinnosti žiakov  
  
  
1. Podľa deklarácie práv dieťaťa má každé dieťa – žiak právo:  

  

a) Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia  

b) Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj  

c) Na meno a štátnu príslušnosť  

d) Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby  

e) Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí  

f) Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť  

g) Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie  

h) Právo na prednostnú ochranu a pomoc  

i) Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním  

j) Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva  
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2. Každý žiak má právo:  

  

a) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,  

b) dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v 

jednom celku, najviac dve písomné práce trvajúce viac ako 20 minút ),  

c) na kvalitnú výučbu v každom  predmete,  

d) na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie, 

e) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,  

f) na zdôvodnenie klasifikácie,  

g) v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie prostredníctvom  zákonného 

zástupcu,  

h) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov,  

i) podľa osobného  záujmu sa  zapojiť do činnosti krúžkov,  

j) navštevovať školský klub detí /ŠKD/, 

k) na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom žiaka) a tieto 

nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole, 

l) právo stravovať sa v školskej  jedálni, 

m) ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu, 

n) spoločne s triednym učiteľom si   vytvoriť zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov záväzným. 
Zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné zmeniť len so súhlasom vyučujúceho.   

o) žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy,  

p) žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.  

Proti pravidlám bezpečnosti sa na veľkej prestávke považuje hranie loptových hier, návšteva cudzích 

osôb, ktoré zakáže dozorkonajúci učiteľ,  

  

  

3. K povinnostiam žiakov patrí:  

  

a) dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou, pravidelne, včas a osvojiť si 

vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,  

b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť 
pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,  

c) chrániť svoje zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok v škole a v jej okolí , 

d) byť v škole čisto a vhodne upravený. Je neprípustné výrazné líčenie, extravagantný účes s 

extravagantnou farbou na vlasoch -  farba odlišná od prirodzenej , vyholené rôzne vzory na hlave , 
umelé a výraznou farbou namaľované nechty u dievčat, 

e) šetriť školské zariadenia, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a 

učebnými pomôckami – v prípade neúmyselného alebo úmyselného poškodenia nahradiť spôsobenú 

škodu, 

f) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku 

školy,  

g) nastupovať do školy 15 minút pred vyučovaním,  

h) v odborných učebniach dodržiavať pokyny správania sa vypracované vyučujúcimi, ktorí za príslušnú 
učebňu zodpovedajú ( prevádzkový poriadok),  

i) nosiť žiacku knižku na vyučovanie, aj mimo kmeňovej triedy, na žiadosť učiteľa ju predložiť, 

j) včas predkladať pedagógom všetky písomné materiály, ktoré vyžadujú podpis zákonného zástupcu 

(informatívny súhlas k aktivitám školy, ospravedlnenia a vyžiadanie žiaka počas vyučovania)  
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4.   Žiakovi je zakázané :   

  

a) fajčiť v priestoroch školy, v areáli, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou, 

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu 

škodlivé a návykové  látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou , 

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, veci, ktoré 

by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (napr. pyrotechnické hračky, nože, 

výbušniny,  rôzne hry,...),  

d) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje),  

e) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy (napr. sprejovaním, 

pokreslením fixovými farbami a i.) , 

f) používať vulgárne výrazy,   

g) počas vyučovacieho procesu používať mobil (ak žiak na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, 

musí ho pri vstupe do budovy školy vypnúť a zapína ho až, keď opúšťa budovu školy ) s výnimkou 

ŠKD, počúvať hudbu z MP3, MP4 alebo I-POD, používať tablet a iné technické zariadenia,  

h) vyhotovovať akýkoľvek audiovizuálny záznam na zariadeniach bežnej komunikácie (mobil, 

fotoaparát, kamera a pod.) z učiteľov a spolužiakov  v priestoroch školy a zverejňovať ho na 

sociálnych sieťach Internetu, ak nie je určený pre zverejnenie na webovej stránke školy na 
zdokumentovanie aktivity vykonávanej v rámci vyučovacieho procesu  

i) pokiaľ to zdravotný stav žiaka nevyžaduje, žiak nemá dovolené  piť nápoje, ani konzumovať potraviny 

počas vyučovacej hodiny. V určitých prípadoch môže učiteľ podľa vlastného uváženia a situácie 

povoliť pitie nápojov (napr. v horúcom počasí) alebo konzumáciu potravín (napr. ak žiak príde do 

školy po rannom odbere krvi u lekára a je mu nevoľno od hladu),  

j) nosiť do školy drahé a cenné veci a neprimerane vysoké obnosy peňazí, v prípade straty i odcudzenia 

ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si tieto drahé veci do školy priniesol,  

k) preukazovať na verejnosti prehnané znaky náklonnosti,  

l) manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v 

učebniach bez súhlasu učiteľa, 

  

III.   Výchovné opatrenia  
  

1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.  

 

2. Výchovné opatrenia a odmeny sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov ZŠ :  
          Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

https://www.minedu.sk/data/att/462.rtf 

 

3. Pochvalu , napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom zapíše triedny učiteľ do ŽK  žiakovi a do 

katalógového listu žiaka.  
 

4. Rozhodnutie o pochvale a pokarhaní riaditeľkou školy, triedny učiteľ zabezpečí  prevzatie 

rozhodnutia  zákonným zástupcom( podpis na kópii, zaslanie poštou ). 
 

5.  Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny 

pripravenú na lavici.  
  

https://www.minedu.sk/data/att/462.rtf
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6. Žiak, ktorý sústavne nepredkladá žiacku knižku (viac ako 5- krát )o čom vyučujúci urobil záznam do 
triednej dokumentácie) bude jeho zákonný zástupca predvolaný  triednym učiteľom /na výchovnú 
komisiu.   

  

7. Ak žiak žiacku knižku nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný na  nasledujúcej  hodine predložiť 
bez vyzvania ŽK učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. Nerešpektovanie sa považuje za 
porušenie školského poriadku.     

  

8. Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu ŽK. Skontroluje podpísanie ŽK rodičmi. V prípade 
dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do 
školy.   

 

Pochvaly  

1. Pochvala triednym učiteľom:  

a) za výborný prospech do priemeru 1,5 

b) za výbornú dochádzku do školy –  do 10 vymeškaných hodín  

c) za reprezentáciu školy – za čestné umiestnenie v meste a okrese 

d) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností  

e) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný skutok  

  

2. Pochvala riaditeľom školy:  

a) za výborný prospech – priemer 1,0 na  II.stupni  

b) za úspešnú reprezentáciu školy na úrovni mesta, okresu  

c) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou 

alebo inštitúciou  

d) za iný významný čin v prospech svoj i svojho okolia  

  

  

Opatrenia na posilnenie disciplíny  

                Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné, alebo 

opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu 

stupňa zo správania. 

1. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, 

pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. 

2. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v 

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

3. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu 

žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu 

žiaka. 

4. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste 

žiaka. 
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1. Napomenutie triednym učiteľom za porušenie vnútorného poriadku školy:  

  

a) za nepripravenosť žiaka na vyučovaciu hodinu 

b) za neprinesenie  učebných pomôcok  

c) za vyrušovanie na vyučovacej hodine 

d) za opakované nesplnenie povinnosti týždenníkov  

e) za neprezúvanie sa v priestoroch školy  

 

2. Pokarhanie  triednym učiteľom za porušenie vnútorného poriadku školy:  

 

a) za 3 zápisy v klasifikačnom hárku (v žiackej knižke) alebo ústnu sťažnosť   

            učiteľov prednesenú na pedagogickej rade 

b)        za opakovanú: najviac 2 krát , nevhodnú úpravu zovňajšku (porušenie čl.II bodu 3d)  

c)         za neskoré neodôvodnené príchody na vyučovanie najmenej 3 krát  

d)         za neospravedlnenú absenciu v rozsahu 1-2 vyuč. Hodín 

e)         za vulgárne vyjadrovanie 

f) za preukazovanie na verejnosti prehnaných znakov náklonnosti k opačnému pohlaviu, 

g) za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, alebo žiackym 

kolektívom  

 

Ak sa žiak voči VPŠ uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie  výchovné 

opatrenie.  

  

3. Pokarhanie riaditeľom školy:  

  

a) za neospravedlnenú absenciu max. 6 hodín  

b) za opakované neslušné, vulgárne, arogantné  správanie sa,  čl.III bod 2 / f 

c) za opakovanú: viac ako 3 krát , nevhodnú úpravu zovňajšku (porušenie čl.II, bodu 3 d) 

d) za 5 a viac zápisov v klasifikačnom hárku ( žiackej knižke)  

e) za opakujúce sa priestupky uvedené v čl. III, bod e, za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia 

( podľa závažnosti)  

f) za prinášanie do školy  predmetov ohrozujúcich zdravie spolužiakov = 

g) podvod v žiackej knižke (dopísanie , prepísanie známky, alebo záznamu učiteľa)  

h) za úmyselné a opakované znečisťovanie svojho okolia a triedy  

i) za zapnutý  mobilný telefón na vyučovacej hodine  

  

4. Znížená známka zo správania na 2. stupeň – uspokojivé  

  

a) za neospravedlnenú absenciu od 7 do 13 hodín  

b) za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských  priestoroch  
a na školských akciách  

c) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie žiakov a 

učiteľov  

d) za krádež  

e) za úmyselné ublíženie na zdraví  

f) za šikanovanie a vydieranie a sexuálne obťažovanie  

g) za vandalizmus (maľovanie, sprejovanie a znečisťovanie budovy školy)  
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h) za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči 

zamestnancom školy  

i) za úmyselné poškodzovanie majetku školy (podľa závažnosti)  

j) za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3 písm. i, 

k) za úmyselný podvod (zavádzanie pedagogických zamestnancov, prípadne iných zamestnancov školy)  

l) za podvod v pedagogickej dokumentácii (znehodnotenie ped. dokumentácie, zásah do zápisov v ped. 

dokumentácii)   

m) za drzé a arogantné správanie  k vyučujúcim a zamestnancom školy  

  

5. Znížená známka na 3. stupeň – menej uspokojivé  

  

a) za neospravedlnenú absenciu 14 –  25 hodín  

b) za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4 

  

Pri počte nad 15 neospr. hodín (v jednom mesiaci) upovedomí triedny učiteľ spolu s vedením školy 

príslušné štátne a samosprávne orgány a inštitúcie k šetreniu.  

  

6. Znížená známka na 4. stupeň – neuspokojivé  

  

a) za neospravedlnenú absenciu nad 26 hodín  

b) za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4 podľa uváženia   

              pedagogickej rady  

  

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných  účastníkov 
výchovy 

vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom 
výchovy 

vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka 
z  

výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 
zamestnanca. Riaditeľka  školy okamžite bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú 
pomoc, policajný zbor. 

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka.  
O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam 
 ( § 58 ods. 3 a 4 školského zákona).  

Čl. 3       Zásady správania sa žiakov  

I.   Oslovenie a pozdravy  
  

1. žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pán riaditeľ, pán učiteľ, pán školník, a pod.  

2. žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer), zdravia ten istý deň len pri prvom 

stretnutí  

3. žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy  

4. žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú, ak príde do triedy alebo odchádza  iný 

vyučujúci alebo iná dospelá osoba opäť sa postavia – sadajú si na pokyn vyučujúceho.  
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5. na hodinách telesnej výchovy, práce s PC, pri písaní kontrolných prác žiaci nevstávajú  

6. žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy  

II.    Príchod do školy  
  

a) žiaci prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny a do triedy 

najneskôr 5 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny,  

b) žiaci vstupujú do budovy od 7.45 hod najneskôr však o 7.55 hod., kedy sa budova školy zamyká. 

Vrátnička vpustí oneskorených žiakov, ktorí sa nepreukážu potvrdením od lekára alebo rodiča,  

hlavným vchodom,  

c) žiakom, ktorí majú 3 oneskorené príchody, bez ospravedlnenia rodiča alebo lekára, vykáže triedny 

učiteľ 1 neospravedlnenú hodinu,  

d) v prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu si žiaci pred vstupom do budovy očistia obuv 

a po zapísaní času príchodu na vrátnici odídu do triedy. V priebehu celého školského roka sa 
prezúvajú do zdravotne nezávadných prezuviek (nesmú mať čiernu podrážku znečisťujúcu podlahu, 

musia byť otvorené, môžu byť z textilného materiálu - papuče, nesmú to byť prezúvky vhodné na 

hodinu TV (tenisky...), 

e) žiaci prichádzajú do učebne na popoludňajšie vyučovanie len v sprievode vyučujúceho, ktorého 

čakajú na dolnej chodbe pred jedálňou, v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy, 

f) čas od príchodu do školy až po začiatok vyučovania, ako aj počas malých prestávok  žiaci využijú na  

opakovanie učiva a prípravou na vyučovacie hodiny, 

g) v prípade nultej hodiny čakajú žiaci vyučujúceho na dolnej chodbe pred jedálňou, v prípade 

nepriaznivého počasia vo vestibule školy, 

vo vestibule školy, 

III.  Správanie  žiakov na vyučovaní  
  

1. Žiaci prichádzajú na všetky vyučovacie hodiny a podujatia organizované školou včas, riadne 

pripravení, so všetkými učebnými pomôckami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín 
potrebujú na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si pripravia  na lavicu počas prestávky. Ostatné 

veci majú uložené v aktovke. Na vyučovaní sedí žiak spôsobne a pozorne sleduje výklad učiteľa. 

Svojou činnosťou neruší vyučovanie. Ak chce prehovoriť, musí sa prihlásiť, odpovedá až na vyzvanie 

učiteľom.   

 

2. Žiak nosí do školy iba veci, ktoré potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci drahé a také, ktoré 
by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovno - vzdelávací proces. Pri ich 
odcudzení  alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu.  

  

3. Na hodinách telesnej výchovy má každý žiak primeraný cvičebný úbor. Počas hodín telesnej výchovy 

je zakázané  nosiť prstene, retiazky, voľné náušnice a pod. , necvičiaceho žiaka môže ospravedlniť iba 

zákonný zástupca písomnou formou v žiackej knižke, príp. lekárskym potvrdením.  

  

4. Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém. Zvlášť 
ohľaduplne sa správa k telesne postihnutým spolužiakom a je im vždy nápomocný, ak to potrebujú.  

 

5. Žiak počas vyučovania sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, 
svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje  a neruší vyučovanie.  

  

6. Pri skúšaní má žiak učebnice i zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak.  
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7. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa chce vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je žiak 
vyvolaný, postaví sa, odpovedá jasne, zreteľne. Sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez 
dovolenia je prejavom neslušnosti.  
 

8. Žiak má povinnosť po odpovedi predložiť  žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny 
pripravenú na lavici.  

9. Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek    forma šikanovania 
spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j.  

              fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou, a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi a 
ponižujúcimi príkazmi.  

10. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.  
  

11. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví , alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku hodiny a 
uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu.  

  

12. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.  
  

13. Žiaci musia dodržiavať zasadací poriadok schválený triednym učiteľom.  
  

14. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. Počas 
vyučovania môže žiak opustiť triedu iba so súhlasom vyučujúceho. Žiak opustí školskú budovu len z 
vážnych dôvodov (návšteva lekára) v sprievode  rodiča, inej rodičom písomne a telefonicky 
poverenej dospelej osoby, resp. učiteľa.  

 

15. Pred opustením triedy každý žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky odnesie do odpadkového 
koša a vyloží svoju stoličku na lavicu. Za chýbajúcich žiakov stoličku vyloží týždenník.  

  

16. V  škole platia  tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog :  

a) vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný iba so súhlasom vedenia školy iba po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore,  

b) učitelia, zamestnanci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné 
omamné látky,  

c) v prípade podozrenia situáciu riešia v úzkej spolupráci s vedením školy,  

d)  ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok, v spolupráci s vedením školy kontaktujú 
zákonného zástupcu žiaka,  
 

17. Žiakom sa prikazuje:  

a) zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou,  

b) dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení,  

c) oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť, používať 

predpísané ochranné pracovné prostriedky,  

d) Do  telocviční a odborných učební môžu žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúceho ! 
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IV.  Správanie sa žiakov cez prestávky  
  

1. Cez malú prestávku žiak zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, 

nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu 
vyučovaciu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede, ani po 

chodbe, neničí školské zariadenie, nekričí, nevykláňa sa z okien ani z nich nevyhadzuje odpadky.  

 

2. Počas prestávok nesmú žiaci opustiť areál školy, presúvať sa.  

 

3. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a 

umývadiel. Po umytí rúk zatvorí vodovodný kohútik.  

 

4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v 

priebehu max. 10 minút nedostaví do triedy, týždenník to oznámi na vedení školy.  

 

5. Pri zistení, že žiaci poškodili majetok, ktorý je spoločným majetkom školy, musia škodu v plnej miere 

nielen nahradiť, ale na vlastné náklady uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu.  

 

6. Žiak počas veľkej prestávky nezostáva v triede, ale zúčastní sa veľkej prestávky na chodbe školy resp. 

podľa pokynov dozorkonajúcich učiteľov v átriu alebo na školskom dvore.  

 

7. Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne (napr. telocvične, multimediálnej učebne) 

vykonávajú žiaci  pod dozorom príslušných vyučujúcich  učiteľov.  

 

8. Presun žiaka na krúžky, v zodpovednosti vedúcich záujmových útvarov a zákonných zástupcov. Na 

záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho  na vopred dohodnutom mieste.  

  

V.  Stravovanie sa v školskej jedálni  

  
1. Žiaci , resp. zákonní zástupcovia žiakov , sú povinní zaplatiť stravné za desiatu a obedy  v termíne 

stanovenom vedúcou školskej jedálne:  do 15. dňa v mesiaci . V prípade, ak niekto nezaplatí včas, 
nemá nárok na obed v nasledujúcom mesiaci, až do vyplatenia.  
 

2. Správanie žiakov v školskej  jedálni  usmerňuje poriadok školskej jedálne  a dozorkonajúci učiteľ.  
 

3. V prípade nevhodného správania sa v školskej jedálni môže byť žiak zo školskej jedálne vykázaný do 
priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozorkonajúceho učiteľa.  

 

4. V školskej  jedálni  je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje 
dozorkonajúci učiteľ.  
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VI.    Triedna samospráva žiakov  
  

1. Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú tvoria predseda a 
ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, 
správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným 
vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný 
orgán triedneho učiteľa.  

  

2. Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti sú nasledovné:  

a) Pripraviť pred vyučovaním kriedu, pomôcky, na čistú tabuľu napísať aktuálny dátum  

b) Hlásiť neprítomnosť žiakov na každej vyučovacej hodine.  

c) Hlásiť v zborovni alebo na vedení školy, ak do 10 minút po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu 
hodinu.  

d) Prinášať a odnášať učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich, polieva kvety v triede.  

e) Stará sa o čistotu tabule a dohliada na poriadok v triede po skončení každej vyučovacej hodiny.  

f) Hlási triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy.  

g) Postará sa o vetranie triedy, po skončení vyučovania skontroluje, či sú všetky okná zatvorené.  

h) Dozrie na to, aby po poslednej vyučovacej hodine učebňa zostala v primeranom poriadku.  

  

VII.     Odchod žiakov  

  
1. Po skončení druhej vyučovacej hodiny žiaci odchádzajú na veľkú prestávku. Učiteľ odchádza 

posledný z triedy, odprevadí žiakov na chodbu, resp. ihrisko, kde preberá zodpovednosť za nich 

dozorujúci učiteľ.  

2. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede žiaci:  

a) Dajú  do poriadku svoj pracovný priestor, stôl, vyložia stoličky, očistia okolie od odpadkov,  

b) týždenníci skontrolujú čistotu triedy, umyjú tabuľu , skontrolujú, či sú dobre zatvorené vodovodné 

kohútiky, aj okná, zhasnú svetlá , 

c) za dozoru pedagóga sa v šatni žiaci preobujú a  oblečú , potom spoločne odchádzajú do jedálne 

a nestravujúci sa žiaci opustia budovu školy,  

3. 10. min. pred nultou hodinou i pred popoludňajšou činnosťou učiteľ vyzdvihne žiakov spred 

budovy školy, resp. zo školského klubu, alebo spred školskej jedálne. Po preobutí v šatni ich 

odvedie do triedy. Po skončení činnosti odprevadí žiakov k šatniam, počká kým sa prezujú, opustia 

budovu a budovu uzatvorí. Púšťať žiakov domov po skupinkách bez dozoru nie je dovolené!  

4. Žiaci sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiavajú pri šatniach ani v priestoroch budovy školy.  

5. Žiak môže opustiť budovu školy počas vyučovacieho procesu len so zákonným zástupcom! 

6. Žiak je povinný po skončení vyučovania opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, 

ktorý porušil toto nariadenie.  

  

VIII.  Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, 

chodieb a školského dvora  
  

1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.  

2. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský majetok, jeho 
rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej hodnote (Školský zákon § 144, 
ods. 7, písmeno e). Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.  
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3. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka 
poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.  

4. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí 

školský rok.  

5. Pedagogická dokumentácia (klasifikačný záznam, triedna kniha) sú pre účely vyučujúceho. Nie je 

preto prípustné s ňou akokoľvek manipulovať ( poškodzovať, listovať, dopisovať, schovávať,...).  

6. Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho 

nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.  

7. Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný 

škodu nahradiť.   

IX.       Starostlivosť o zovňajšok a zdravie  
  

1. Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok 

.  

2. Žiak má byť v škole čisto a vhodne upravený. Je neprípustné výrazné líčenie, extravagantný účes s 

extravagantnou farbou na vlasoch a nechtoch u dievčat. 

3. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a 

športový úbor.  

4. Lekárske, stomatologické prehliadky, očkovania sa uskutočňujú po dohovore lekára s RŠ (ZRŠ). Žiaci 

sa ich zúčastnia v sprievode rodiča, samostatne v čase vyučovania len s písomným súhlasom rodiča.  

5. Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané!  

6. Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané!  

7. Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, zákonný 

zástupca ihneď oznámi túto skutočnosť triednej učiteľke a tá následne riaditeľke školy.  

8. V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu.  

  

X.  Správanie sa žiakov mimo školy  
 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý robí česť našej škole.  

2. Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a školských 

prázdnin.  

3. Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.  

4. Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a dodržujú 

dopravné predpisy.  

5. Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných hodinách sa 

na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú iba v sprievode rodičov 

alebo inej dospelej osoby.  

6. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i v 
mimovyučovacom čase zakázané! 
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 XI.    Dochádzka žiakov do školy  

1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a na podujatia organizované školou načas.  
2. Vyučovanie, krúžkovú činnosť a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len pre chorobu, 

vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny 

ani víkendy predčasným odcestovaním, ani oneskoreným pricestovaním. Zúčastňovať sa na domácich 

alebo zahraničných pobytoch mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s 

predchádzajúcim súhlasom riaditeľky školy.  

3. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní z nepredvídaného dôvodu, jeho zákonný zástupca je povinný 

oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti s vysvetlením do 24 hodín. V prípade, že tak zákonný 

zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické výzvy od triedneho učiteľa, triedny učiteľ bude 

považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.   

4. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, jeho zákonný zástupca  je povinný 

vyžiadať si povolenie najviac z troch dní od triedneho učiteľa, na uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľa 

školy na základe doporučenia triednym učiteľom.  

5. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď, najneskôr do 24 hod., predložiť triednemu učiteľovi 

hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom.  Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 3 dni, 

žiak predloží lekárske potvrdenie o dôvode neprítomnosti. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí 

triedny učiteľ akceptovať.  

6. Ak žiak nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie ( nedostatočný počet známok, vysoký – 

nadmerný počet vymeškaných vyučovacích hodín predmetu) a je predpoklad, že do konca 

klasifikačného obdobia ich nesplní, môže zákonný zástupca, alebo vyučujúci pedagóg požiadať o 

komisionálne preskúšanie . 

 vyučujúci pedagóg môže pri nadmernom počte vymeškaných hodín navrhnúť na rokovaní 
pedagogickej rady komisionálne skúšanie žiaka v náhradnom termíne. Riaditeľka školy určí 
termín skúšky  s prihliadnutím na dostatočný časový priestor na doučenie sa vymeškaného 
učiva žiakom. 

 za nadmerný počet vymeškaných vyučovacích hodín sa považuje vymeškanie 30% a viac 
percent vyučovacích hodín daných učebným plánom pre jednotlivé ročníky v rámci 
polročného klasifikačného obdobia.  

1. Za neospravedlnenú absenciu bude žiak potrestaný zodpovedajúcimi výchovnými opatreniami.  
2. Ak žiak opakovane zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v 

spolupráci s triednym učiteľom.   
 

1.         Ospravedlnená neúčasť žiaka : 

-   jeden krát za polrok školského roka môže rodič ospravedlniť žiaka najviac na 3 dni 
     */ bez lekárskeho potvrdenia /, 

-   choroba žiaka,  

-   lekárom nariadený dočasný zákaz jeho dochádzania do školy,  

-   mimoriadne nepriaznivé podmienky počasia,  

-   náhle prerušenie premávky prostriedkov hromadnej dopravy,  

-   mimoriadne závažné udalosti v rodine žiaka,  

-   účasť žiaka na reprezentácii školy,  

-   účasť žiaka na zahraničných výmenných a relaxačných pobytoch, exkurziách a    pod.    
súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom.  
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 Pokiaľ sa súťaže organizujú mimo budovy školy, môžu sa ich žiaci zúčastniť len na základe 
informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý ho poskytne na celý školský rok na úvodnom 
plenárnom zasadnutí rodičov.  

 Triedny učiteľ v spolupráci s učiteľom, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, v  triednej knihe  do poznámky 
uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži.  

 Počas neprítomnosti  vyučujúci  žiaka zapíše do triednej knihy ako chýbajúceho, pričom  mu triedny 
učiteľ  vykáže 0 vymeškaných hodín. Žiak sa po skončení súťaže v sprievode učiteľa vráti do školy a až 
potom môže odísť domov. Žiak je zároveň povinný zistiť si domáce úlohy a doplniť si preberané učivo 
z predmetov,   na ktorých sa nezúčastnil.  

 Učiteľ, ktorý sprevádza žiakov na súťaž, je povinný najneskôr 2 dni pred uskutočnením súťaže 
predložiť riaditeľovi školy zoznam žiakov, miesto a čas konania príp. iné organizačné pokyny na 
schválenie.  

 

2.  Neprítomnosť žiaka pre chorobu: 

 Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, príp. inom zariadení a zúčastňuje sa tam výchovno-
vzdelávacieho procesu, do triednej knihy sa nezapisuje. Do poznámky triedny učiteľ zapíše „Žiak je 
od ..... hospitalizovaný v ........“ Žiak navštevuje školu  pri zdravotníckom zariadení od...  

 V prípade vážneho ochorenia, keď zo zdravotných dôvodov nemôže žiak dochádza do školy, 
riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a vyjadrenia všeobecného lekára 
pre deti a dorast, rozhodne o individuálnom vzdelávaní. V spolupráci s triednym učiteľom alebo 
ostatnými pedagógmi zabezpečí jeho vzdelávanie minimálne 2 hodiny týždenne v škole, alebo 
v domácom prostredí po dohode so zákonným zástupcom. 

3. Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín 

 Vyučovacie hodiny, za ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské ospravedlnenie     do 2 dní od 
nástupu na vyučovanie sa evidujú ako neospravedlnené a vyznačia sa              v triednej knihe.  

 Do triednej knihy sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu, nedovolené 
opustenie budovy školy počas vyučovania, ale aj bezdôvodná neprítomnosť na kultúrnych, 
športových a iných aktivitách organizovaných školou počas vyučovania ako aj na  triednických 
hodinách.  

 Vymeškané hodiny sa mesačne  spočítajú a evidujú ako ospravedlnené alebo neospravedlnené 
hodiny.  

 Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 5 vyučovacích hodín, triedny učiteľ informuje o tejto 
skutočnosti riaditeľa školy a zákonných zástupcov, pozve ich preukázateľným spôsobom (písomne) 
na pohovor, z ktorého vyhotoví Záznam                  o   pohovore.  

 Ak počet neospravedlnených hodín je väčší ako 15 h v mesiaci, triedny učiteľ vyplní príslušné 
oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka, ktoré riaditeľ školy pošle obci, v ktorej 
má žiak trvalé bydlisko a ÚPSV a R v Košiciach. 

 Za správnosť postupu a vyhotovenia všetkých dokladov zodpovedá triedny učiteľ.  
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4. Priestupky a správne delikty: 
 

 Podľa ustanovenia § 5 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve: Zákonný zástupca 

dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa   na povinnú 

školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako   15 vyučovacích hodín 

v mesiaci.   

 Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva 
obec (podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), v ktorej má zákonný zástupca pobyt. 

 Pri podozrení  zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je riaditeľka školy  povinný 
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý 
pobyt  (v súlade  s § 5 ods.11 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe             v školstve   a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).          

 Ak žiak vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na 
základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6  v súlade   s § 37 a 37a 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve   a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská 
dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín              bez náležitého 
ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľa školy podáva podnety    na trestné stíhanie 
zákonných zástupcov súvisiace  s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. 
d) zákona    č. 300/2005  Z. z. (Trestný zákon).  

  

XII.  Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne  

  

1. Ak pre závažné objektívne príčiny (dlhodobá choroba, vycestovanie do zahraničia, 

reprezentácia,... ) nemožno žiaka hodnotiť  v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý 

polrok nehodnotí. Riaditeľka  určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa 

hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za 
hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu.  

2. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ určí 

na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v 

poslednom týždni augusta.   

A)             Opravné skúšky  

  

1. 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 vykonať z 
týchto predmetov opravnú skúšku.   

2. 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.  

3. 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.  
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4. Termín opravných skúšok určí riaditeľka školy tak, aby sa opravné skúšky  

a) podľa odseku 1 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 a žiakovi, ktorý bol hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, 
najneskôr do 15. októbra,  

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

5. 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.  

6. O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky a jej 
výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.    

B)                  Komisionálna skúška  

  

(1) Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:  

 je skúšaný v náhradnom termíne,    

 vykonávanú skúšku,   

 preskúšanie požiada zákonný zástupca,   

 preskúšanie koná na podnet riaditeľa,   

 je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,   

 plní osobitný spôsob školskej dochádzky,   

 má povolené individuálne vzdelávanie,   

 ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania.  

(2) Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného 
lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. 
Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi 
školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe 
ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie prospechu žiaka. Písomná 
správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje:  

b) údaje identifikujúce žiaka,  

c) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka,  

d) návrh hodnotenia.  

  

(3) Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia  v jednotlivých 

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

vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim 

riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. 

Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom 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 zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na 
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požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom 

preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.  

  

(4) Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole 

zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí alebo 
žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom 

predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní vykonať 
opravnú skúšku v súlade s čl. XII.a  

  

(5) Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla 
riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka 
príslušný predmet a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet. Výsledok 
komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre 
klasifikáciu žiaka konečný.  
  

XIII.        Základné práva a povinnosti rodičov  

  

1. Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka)  

a) Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie pôsobiace v 
obvode školy sa dobrovoľne združujú v rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou 

aktívnej účasti  občanov a rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a 

výchovných zariadení.  

 

b) Úlohou rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich 

členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri 

zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie 

úlohy v prospech školy, pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami, podporovať 

úsilie učiteľov o vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k 

uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a 

mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať 

riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred 

škodlivými vplyvmi.  
 

c) Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky 

pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.  

 

d) Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať 

učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom 

školy, alebo jeho zástupcom.  

 

e) Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.  

  

2) Styk zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi  

  

a) Jednotné pôsobenie na mládež podporuje výchovný pracovník aj tým, že spolupracuje s rodičmi 

zverených detí a s ostatnými výchovnými pracovníkmi školy. 
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b) Ak potrebuje triedny učiteľ ( iný vyučujúci v triede prostredníctvom triedneho učiteľa) prejednať s 

rodičmi dôležitú okolnosť, predvolá úradne rodičov do školy. Termín návštevy určí na čas, ktorý 
vyhovuje rodičom i zástupcom školy.  

 

c) Každý učiteľ je povinný podať rodičom (osobne alebo cestou triedneho učiteľa) úplné a pravdivé 
informácie o prospechu a správaní . 

 

d) Pedagogickí zamestnanci nedopustia, aby rodičia, resp. iní zákonní zástupcovia, resp. návštevy 

narušovali plynulý chod vyučovania. V prípade nedorozumenia s návštevami počas vyučovania 
(nepochopenie návštevy a pod.) odošlú ju na riešenie vedeniu školy. Riešiť pedagogické problémy 

počas vyučovania, do ktorého patria i prestávky je neprípustné!  

  

e) Učiteľ vedie rodičov k tomu, aby neriešili spoločne pedagogické problémy v prítomnosti dieťaťa.  

  

f) Zistené fakty z rodinného života detí učiteľ rešpektuje a zachováva o nich mlčanlivosť. Učiteľ nemá 
právo na svojvoľnú prehliadku bytu rodiny a jeho zariadenia.  

 

g) Učiteľ zachováva mlčanlivosť o zistených faktoch z rodinného a pracovného života svojich 

spolupracovníkov. Nemá právo prezentovať fakty z riadenia školy a riešení pedagogických 

problémov na verejnosti.  

 

h) Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení 

vyučovania.  

 

i) Vo výnimočných prípadoch  na pozvanie učiteľom v určený čas.  

  

  

3) Spolupráca školy a rodiny  

  

a) Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka 

knižka (ŽK), internetová žiacka knižka ( IŽK). Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel budú 

slúžiť aj konzultačné hodiny.  

 

b) Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a 

pochvaly.  

  

c) Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.  

  

 Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s 

rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v 

rodine.  

  

 Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli 
výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou.   

 

 

 



20 
 

XIV.       Záverečné ustanovenia  

  

1. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľka  školy po prerokovaní v  

pedagogickej rade, príp. v  pracovných poradách, po pripomienkovaní v rade rodičov a v rade školy.  

2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom  žiakov triedy (je potrebné viesť 

evidenciu s podpisom žiakov)  ako aj ich rodičov.  

3. Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade a schválený riaditeľkou školy  dňa  12.4.  2016  

               Školský poriadok bol dňa 5. 4.  2016  prerokovaný  v rade rodičov.  

               Školský poriadok  nadobúda účinnosť dňom schválenia riaditeľkou školy a ruší sa ním účinnosť   

               Školského  poriadku a všetkých dodatkov z 01.09.2009 

 

 

 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť : 25. 4.2016                                  PaedDr. Antónia Mündelová 

                                                                                                                                                   Riaditeľka školy 
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