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I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV 
 
      PRÁVA 

Každý žiak je Božím dieťaťom, ľudskou osobou so svojou neopakovateľnosťou    
a dôstojnosťou. 

 
      Podľa § 144 zákona 245/2008 MŠ SR o výchove a vzdelávaní má žiak právo na: 
 

1. rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, 
2. bezplatné vzdelanie na základných  školách 
3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 
4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

            v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 
5. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 
6. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 
7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 
8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
9. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,     
      zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 
10. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 
sexuálnemu  násiliu, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 
11. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
12. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom.  
 

Ďalej má právo:   
 

1. na zodpovedné duchovné a morálne formovanie v súlade s učením Katolíckej cirkvi, 
2. na poskytovanie kvalitných vedomostí z jednotlivých vedných disciplín primerane veku a 

schopnostiam, na zrozumiteľný výklad učiva; k danému učivu má právo položiť otázky a 
dostať na ne odpoveď, 

3. zúčastňovať sa na celom vyučovacom procese, aktívne pracovať v krúžkoch, zapájať sa do 
súťaží organizovaných školou, 

4. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov a spolužiakov, 
5. na spravodlivý proces, 
6. na slobodu prejavu, 
7. byť oboznámený s výsledkom hodnotenia ústnej odpovede i písomnej práce vrátane 

poukázania na chyby, ktorých sa dopustil, 
8. na konci klasifikačného obdobia byť ešte pred uzatvorením známok (24 hodín pred 

klasifikačnou poradou) informovaný o navrhovanom celkovom hodnotení, 
9. na prestávku, ako ju stanovuje legislatíva,  
10. šíriť okolo seba radosť, pokoj a lásku, a to isté očakávať aj od svojho okolia. 
 

      
 
 
 
 
      POVINNOSTI 
 
      Podľa § 144 ods. 5 citovaného zákona je žiak povinný:  
 

1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a  
vzdelávaní, 

2. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,  
3. chrániť pred poškodením majetok školy,  
4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli  

bezplatne zapožičané, 
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5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak zákon 
neustanovuje inak, 

6. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako ani zdravie a bezpečnosť 
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

7. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, rešpektovať pokyny 
zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi, 
vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

 
 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 
 
      ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA MÁ PRÁVO 
 

1. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 
2. byť pravidelne informovaný o študijných výsledkoch žiaka na triednych schôdzkach    

            rodičovskej rady alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym či            
            iným učiteľom, 

3. zúčastniť sa na výučbe jednotlivých vyučovacích predmetov s predchádzajúcim súhlasom 
riaditeľa školy,              

4. podávať podnety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 
5.  vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov    

            školskej samosprávy, 
6. požiadať učiteľa o konzultácie, 
7. požiadať o odbornú radu pedagóga, výchovného poradcu alebo školského psychológa, 
8. v prípade pochybností o správnosti klasifikácie do 3 dní po oboznámení sa s výsledkami  

klasifikácie (vydaní vysvedčenia) písomne požiadať riaditeľa školy o komisionálne 
preskúšanie, 

9. vybavovať úradné záležitosti v pondelok – piatok počas úradných hodín (7.00 – 14.00) na 
sekretariáte školy, 

10. voliť a byť zvolený do samosprávnych orgánov školy, 
11. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase  

riaditeľa školy.   
             
      ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA JE POVINNÝ 
 

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

2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 
poriadkom,             

3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – 
vzdelávacie potreby,             

4. informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, 
jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 
vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 
6. oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka na výchovno -   

            vzdelávacom procese v škole podľa platnej legislatívy a špecifikácie v školskom      
            poriadku. 
 
 
III. PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY 
 
 

 Úradné hodiny pre verejnosť na sekretariáte školy a na ekonomickom úseku sú od 7.00 
hod. do 14.00 hod. 
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 Časový rozvrh hodín: 
 

1. hod. -   7.35 -   8.20 
2. hod. -   8.30 -   9.15 
    Veľká prestávka 
3. hod. -   9.30 - 10.15    
4. hod. - 10.25 - 11.10 
5. hod. - 11.20 - 12.05 
6. hod. - 12.15 – 13.00 
     Prestávka na obed 
7. hod. - 13.25 - 14.10 
8. hod. - 14.15 - 15.00 

         



 5  

 
 

IV. PRÍTOMNOSŤ NA VYUČOVANÍ 
 

1.   Vyučovanie sa začína o 7.35 hod. Žiak prichádza do školy najneskôr 5 minút pred 
      začiatkom vyučovania. 

 
2. Oneskorené príchody po 7.35 hod., resp. po začiatku vyučovania bez vážneho dôvodu sú 
      narušením vyučovania, preto majú svoje následky: 

 
 1 neskorý príchod za polrok - pohovor so žiakom, 
 4 neskoré príchody za polrok - pohovor s rodičmi (zákonným zástupcom), 
 každý neskorý príchod - zápis do triednej knihy. 
 

  Ak žiak príde na vyučovanie po zazvonení bez preukázateľného vážneho dôvodu, má                                           
  príslušný počet neospravedlnených minút a zároveň 1 neskorý príchod. Dvadsať     
  neospravedlnených minút sa počíta za jednu neospravedlnenú hodinu. 

 
3.   Ak žiak nemôže byť z vážnych príčin na vyučovaní alebo časti vyučovania, resp. akciách 

organizovaných školou v rámci vyučovania, požiadajú jeho rodičia (zákonný zástupca) 
vopred o uvoľnenie písomnou formou: 

 
 triedneho učiteľa, ktorý môže uvoľniť žiaka z jednej, dvoch vyučovacích hodín, 
       maximálne však na 1 deň, 
   riaditeľ školy, ktorý dáva povolenie na viac dní. Riaditeľ vyjadruje stanovisko 
        po vyjadrení triedneho učiteľa. Riaditeľ školy dáva súhlas aj na uvoľnenie   
        skupiny žiakov z hodiny. 
 
 

4.   V prípade choroby prinesie žiak lekárske ospravedlnenie (originál s podpisom 
a pečiatkou) bezprostredne po nástupe do školy, najneskôr však do 3 pracovných 
dní.  
 

5. Podľa citovaného zákona § 144, článku 9 a 10 platí 
 

a)  Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom 
zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole 
alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Rodič 
(zákonný zástupca) je povinný oznámiť škole najneskôr do dvoch dní dôvod 
neprítomnosti žiaka. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä 
choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne 
nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných 
dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. 

 
b) Neprítomnosť žiaka trvajúcu najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; v odôvodnených 
prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad 
potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu 
ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho 
zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. Ďalšie 
ospravedlnenia rodičov sú neakceptované a výsledkom sú neospravedlnené hodiny. 

 
 

6.   V prípade, že rodičia (zákonní zástupcovia) neuvedú závažný dôvod, triedny učiteľ              
zistí príčinu absencie. Ak neuzná dôvody absencie alebo spôsob jej ospravedlnenia,                
hodiny sa považujú za neospravedlnené. 
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7. Následky neospravedlnených hodín: 
 

 Za 1 - 2 neospravedlnené hodiny - pokarhanie triednym učiteľom, 
 za 3 neospravedlnené hodiny - pokarhanie riaditeľom školy, 
 za 4 a viac neospravedlnených hodín – navrhnutá znížená známka zo správania. 

 
8.   Za nepravdivé alebo sfalšované ospravedlnenia bude žiakovi navrhnutá znížená zo 

správania. 
       
9.   V priebehu vyučovania (cez hodiny, prestávky i voľné hodiny) žiaci nemajú dovolené 
      opustiť areál školy. Z vážnych príčin odchádza žiak z budovy iba na základe    
      písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 
 
10. Ranná služba v ŠKD je od 6.45 hod. do 7.15 hod. 
      ŠKD končí svoju činnosť o 16.00 hod. 
  
11. Zo ŠKD žiak nemôže svojvoľne odísť. 
 
12. ZO ŠKD je žiak uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča. 
 
13. Odchod žiaka zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku. Zmenu musí rodič písomne oznámiť.   

 
 
 
 

V. SPRÁVANIE V ŠKOLE 
 

1. Bezprostredne po príchode do školy sa žiaci prezujú v šatni. Škola nezodpovedá za 
  straty vecí zo šatne, ktorá nebola uzamknutá. Na vyučovaní a na všetkých iných akciách                 
  v priestoroch školy sú žiaci vždy prezutí. Za vhodné prezuvky sa nepovažuje športová obuv 
a topánky.  

2.   Pred každou vyučovacou hodinou si žiaci pripravia učebnice a pomôcky, po zazvonení na 
hodinu sa posadia na svoje miesta. Ak sa sťahujú z kmeňovej triedy do odborných a iných 
tried, robia tak cez prestávku a pri zvonení na hodinu už čakajú pred učebňou. Po 
zazvonení na hodinu sa na chodbách školy zachováva ticho. 

3.   Počas vyučovania žiaci sedia na miestach určených triednym vyučujúcim alebo príslušným 
vyučujúcim. Nevyrušujú. Žiakom sa zakazuje v škole žuť žuvačku. Ak žiak opakovane 
narúša priebeh hodiny, bude zapísaný do triednej knihy. 

4.   Vyučovanie sa začína i končí modlitbou v triede (učebni, telocvični) pod vedením 
vyučujúcich. 

5.   Žiaci prejavujú svoju úctu vyučujúcim, zamestnancom školy a iným dospelým osobám 
svojím pozdravom a prednosťou pri vstupe do dverí. Zdravia školských zamestnancov aj 
mimo školy. Pri vstupe dospelej osoby do triedy žiaci vstanú. 

6.   Ak sa žiak nezúčastnil na vyučovaní alebo sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť 
z niektorého predmetu, ospravedlní sa na začiatku hodiny. Dôvody ospravedlnenia a 
termíny prebratia zameškaného učiva určia vyučujúci v kritériách na začiatku klasifikačného 
obdobia. 

7.   Na zastupovanú hodinu sa žiaci riadne pripravujú podľa určeného zastupovania.  
8. V čase voľných hodín sa žiaci môžu zdržiavať v triede alebo v tichosti sa pripravujú na 

hodiny v priestoroch chodieb, prípadne môžu byť v kaplnke, kde sa správajú zvlášť dôstojne 
a ticho. Za priaznivého počasia môžu počas veľkej prestávky ísť na ihrisko spolu 
s dozorkonajúcim vyučujúcim. 

9. Žiaci sa snažia vybaviť si veci s príslušnými vyučujúcimi po hodine v triede. Pred zborovňou 
čakajú a vyvolávajú z nej vyučujúcich len v nevyhnutných prípadoch. 

10. Žiaci dbajú o hygienu vlastnej osoby, chodia do školy oblečení primerane a vhodne, čisto 
a bez výstredností. Vhodne sa obliekajú i na súťaže, slávnosti a slávnostné sv. omše. 
       Nevhodné oblečenie: určené na pláž (šortky, tričká a šaty so špagátovými ramienkami,  
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       s hlbokým výstrihom, príliš krátke sukne. Nesmie sa používať piercing, líčenie, lakovanie 
nechtov, farbenie vlasov, tetovanie, chlapci náušnice.        
11. Na hodiny TSV a laboratórne cvičenia sa žiaci obliekajú podľa pokynov vyučujúceho. 
12. Žiaci nenosia ani do školy, ani na žiadne školské akcie elektronické prístroje a hry 

rozptyľujúce pozornosť. Mobilné telefóny majú žiaci počas celého vyučovania i prestávok 
vypnuté. Nerešpektovanie tohto odseku je klasifikované ako porušenie školského poriadku. 
Učiteľ má právo mobil žiakovi vziať a odovzdať riaditeľovi školy, ktorý mobil vydá iba 
rodičovi (zákonnému zástupcovi). 

13. Rodičom (zákonnému zástupcovi) žiaka, ktorý svojimi postojmi, názormi a správaním 
pohoršuje spolužiakov, narušuje spôsob výchovy a ani po písomnom upozornení nenastane 
uňho náprava, bude navrhnuté, aby ho presunuli na inú  školu.  

14. Triedny učiteľ určuje 2 žiakov ako týždenníkov, ktorí 
 prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich, 
 na začiatku hodiny zahlásia mená chýbajúcich spolužiakov, 
 neprítomnosť vyučujúceho ohlasujú po 5 minútach riaditeľovi alebo zástupcovi 

školy,  
 vetrajú triedu cez prestávky,  
 zabezpečujú popisovače na tabuľu, 
 po poslednej hodine sú zodpovední za zatvorenie okien a vody, zhasnutie 

svetiel, zotretie tabule,  
   Ak si počas týždennej služby neplnili všetky svoje povinnosti, týždenníctvo sa opakuje. 

 
15. Pred odchodom z poslednej hodiny v triede žiaci zdvihnú stoličky, vyčistia lavice a zem   

od odpadkov a papierov. 
16. V piatok po poslednej vyučovacej hodine raz za týždeň si žiaci berú domov na  

vyčistenie športové oblečenie. 
17. V školskej jedálni sa žiaci správajú podľa jedálenského poriadku a pokynov 

dozorkonajúcich učiteľov a kuchynského personálu. Keď sa najedia, odnesú všetok 
používaný riad do stojanov pri okienku. Pred jedlom i po ňom je vhodné krátkou modlitbou 
poďakovať Pánovi za požehnané dary. 

18. Požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti) vybavujú u tajomníčky školy alebo na  
    ekonomickom úseku. 
 

VI. OCHRANA PRED SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU                 
      A NÁSILÍM 

 
Všetci pedagogickí zamestnanci, najmä výchovný poradca priebežne sledujú konkrétne 
podmienky a situáciu v škole z hľadiska výskytu sociálno-patologických javov. V zmysle 
dohovoru o právach dieťaťa všetci učitelia zabezpečujú aktívnu ochranu žiakov pred sociálno-
patologickými javmi, monitorujú zmeny v správaní žiakov a v prípade dôvodného podozrenia z 
fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu riešia problém v 
spolupráci s vedením školy, prípadne s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva, 
resp. kontaktujú príslušný odbor sociálnych vecí alebo príslušné oddelenie policajného zboru. 

 
Žiakom je prísne zakázané: 

 
a) propagovanie, prechovávanie, užívanie, predaj a poskytovanie návykových látok (alkohol,     
    tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy a iné zdraviu škodlivé látky) v  
    priestoroch školy a školského areálu, ako aj pri činnostiach organizovaných školou, ale    
    i mimo školy, 
b) akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek činnosť, ktorá môže  
    spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví spolužiakom a zamestnancom školy, 
c) akékoľvek prejavy, propagovanie alebo šírenie násilia, rasizmu a iných druhov intolerancie a  
    xenofóbie, 
d) prinášať do školy alebo na školské akcie časopisy, knihy a iné materiály, ktoré sú v rozpore  
    s katolíckou vierou a morálkou, 
e)  propagovať všetko, čo je v rozpore s duchom a charakterom školy, postoje a názory    
     v rozpore s učením Katolíckej cirkvi.  
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     V prípade zistenia priestupku voči týmto bodom bude žiak prísne potrestaný až po vylúčenie  
     zo školy. 

 
VII. OCHRANA MAJETKU A BEZPEČNOSŤ 

 

1.  Do budovy školy žiaci vchádzajú a z nej vychádzajú cez školský vchod zo Školskej ulice   
 v čase od 6.15 hod. do 16.00 hod.   

2.  Vchod do školy pre všetkých návštevníkov je zo Školskej ulice a cez tento vchod zo školy aj   
     odchádzajú. 

3.  Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede, prípadne na chodbe, nevykláňajú sa z okien,  
 nesedia na parapetných doskách a zábradlí a nevyhadzujú žiadne predmety z okien.  

4.  Žiaci dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. V laboratóriách a v telocvičných  
 priestoroch sa riadia podľa zvláštnych bezpečnostných predpisov. 

5.  Pretože poriadok a čistota spoločných priestorov (šatní, chodieb, sociálnych zariadení) je   
 vizitkou žiakov školy a meradlom ich úrovne, žiaci dbajú o čistotu a poriadok uvedených  
 priestorov. 

6.  Žiaci neotvárajú skrinky hydrantov, nedotýkajú sa hasiacich prístrojov a nepoškodzujú  
 nástenky na chodbách. 

7.  Trieda je vizitkou žiakov, ktorí sú v nej, preto sa vo svojej triede žiaci starajú o estetickú  
  výzdobu a aktuálne nástenky, o kvety a inventár tak, aby sa v nej žiaci i učitelia dobre cítili. 

8. Vyvolávať žiakov z tried počas vyučovania a prestávok je zakázané. Nevyhnutné návštevy  
  žiakov sú možné len cez prestávky, návštevám nie je povolený vstup do  
  vyučovacích priestorov.  

9.   Žiaci chránia školský majetok. Pri jeho poškodení alebo strate nahradia škodu ich rodičia  
  (zákonný zástupca). 

10. Žiaci udržiavajú zverené lavice a stoličky v čistom stave. V opačnom prípade uvedú inventár 
na konci klasifikačného obdobia do pôvodného stavu na vlastné náklady a zároveň zaplatia 
cenu lavice, stoličky alebo iného poškodeného inventára. 

11. Žiaci sú povinní na ekonomickom úseku školy alebo triednemu učiteľovi ohlásiť akékoľvek 
poškodenie majetku alebo skutočnosti ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov.  

12. Na exkurziách,  výletoch a duchovných obnovách platí školský poriadok. Žiaci dodržujú  
 bezpečnostné predpisy a pokyny učiteľov. 
 
 

VIII. SPRÁVANIE MIMO ŠKOLY 
 

1. Žiaci školy sa v škole i mimo nej a to aj počas voľných dní a prázdnin správajú  slušne, 
ohľaduplne a s láskou. Uvedomujú si, že reprezentujú Ježiša Krista, robia česť sebe 
i škole. 

2. V prípade zistenia používania a distribúcie drog, hry o peniaze, resp. inej kriminálnej 
činnosti bude žiak vylúčený zo školy. 

 
 

IX. ORGANIZAČNÉ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE TELOCVIČNE 
       IHRISKA  

 
1.  Žiaci prichádzajú na vyučovanie načas, po zazvonení čakajú prezlečení do cvičebných 

úborov na vyučujúceho pred vstupom do telocvične. 
2.  Žiaci nesmú vstupovať do telocvične bez dozoru alebo súhlasu vyučujúceho. 
3.  Žiaci sú povinní nosiť si cvičebný úbor na hodinu telesnej výchovy (biele tričko + farebné 

tričko, biele ponožky, tepláková súprava športovú obuv podľa pokynov vyučujúceho). 
4.  V šatni a sociálnych zariadeniach sú žiaci povinní udržiavať čistotu, dodržiavajú hygienické 

zásady. 
5.  Žiaci si cenné predmety uložia na bezpečnom mieste, ktoré určí vyučujúci. Vyučujúci   

 zodpovedá len za veci, ktoré mu žiaci osobne odovzdajú. 
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6. Žiak nesmie počas vyučovania žuť žuvačku, nesmie mať pri cvičení hodinky, veľké 
náušnice, retiazky a rôzne prívesky.  

7.  Počas vyučovania sa žiaci riadia pokynmi vyučujúceho, majú zakázané svojvoľne používať 
cvičebné náradie, alebo manipulovať so zariadením telocvične. 

8.  Žiak, ktorý spôsobí úraz, alebo poškodenie náradia či náčinia úmyselne, alebo 
nedodržaním pokynov, znáša následky svojho konania v súlade s ďalšími predpismi. 

9. Počas vyučovania nemôže žiak bez vedomia vyučujúceho opustiť telocvičňu. 
10. Každý úraz, alebo zhoršenie zdravotného stavu ihneď hlási vyučujúcemu. 
11.  Žiaci, ktorí majú riaditeľom školy povolené úľavy v telesnej a športovej výchove, túto 

skutočnosť oznámia vyučujúcemu vždy, pred cvičením cviku, z ktorého sú oslobodení. 
12. V priestoroch šatní a telocvične je zakázané konzumovať potraviny. 
13. Počas presunov na ihrisko ŽŠ J. Zemana, čakajú žiaci na vyučujúceho pri vstupe do 

budovy 5 min. pred začiatkom hodiny. Počas presunu žiaci používajú prechody pre 
chodcov. 

14. Na vyučovaní telesnej výchovy platia pre žiakov všetky body vnútorného poriadku školy. 
15. Žiaci, ktorí sú oslobodení od telesnej výchovy, sú prítomní na vyučovacej hodine 

a zamestnávajú sa úlohami podľa pokynov vyučujúceho. V prípade okrajových hodín, sa 
žiak na vyučovacej hodine nezúčastňuje. 

16.  Žiak, ktorý nemá cvičebný úbor, nemôže cvičiť, vykazuje sa ako necvičiaci, čo má vplyv na 
súhrnné hodnotenie žiaka v predmete. 

17. Necvičiaci a oslobodení žiaci sa riadia pokynmi vyučujúceho, nesmú používať počas 
hodiny mobily resp. iné elektronické prístroje. 

18. Žiaci sú povinní vždy po skončení vyučovania v dni keď absolvovali telesnú výchovu 
odniesť cvičebný úbor domov, kde zabezpečia výmenu za čistý. Športovú obuv žiaci 
používajú len v telocvični a na konci týždňa si odnesú obuv na vyčistenie domov. 

19. Na ihrisku sa povoľuje hrať volejbal, basketbal, futbal, florbal a vybíjaná. 
 

 
X. KLASIFIKÁCIA A VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 

1. Žiaci sú hodnotení priebežne počas celého klasifikačného obdobia. So spôsobom 
uzatvárania známok a ostatnými kritériami na každom predmete sú oboznámení na 
začiatku tohto obdobia. 

2. Pri vymeškaní jednej štvrtiny z celkového počtu hodín z určitého predmetu za klasifikačné 
obdobie, pri vyhýbaní sa študijným povinnostiam v predmete a pri dlhodobej odôvodnenej 
absencii môže navrhnúť vyučujúci komisionálne skúšky. 

3. Pri celkovom pozitívnom hodnotení môže byť žiak odmenený: 

a) pochvalou triednym učiteľom, 

b) diplomom podpísaným riaditeľom školy, 

c) písomnou pochvalou riaditeľom školy, ktorá je zapísaná do katalógu a je zverejnená    
       školským rozhlasom alebo pri polročnom a koncoročnom hodnotení , 

d) knižným alebo vecným darom, 

4. Pri vážnom, resp. opakovanom porušení disciplíny sú priestupky žiaka zapisované do 
triednej knihy a do žiackych knižiek. Výchovné opatrenia: 
 3 zápisy za polrok - pokarhanie triednym učiteľom, 
 6 zápisov za polrok - pokarhanie riaditeľkou školy, 
 9 zápisov a viac za polrok – triedny učiteľ navrhne zníženú známku zo správania. 

5. Podľa závažnosti priestupku možno žiakovi udeliť tieto výchovné opatrenia: 

a) napomenutie vyučujúcim, zápis do triednej knihy, na nižšom stupni i zápis do       
       žiackej knižky, 

b) napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, 

c) riaditeľské pokarhanie, 

d) zníženú známku zo správania, 

6. Triedny učiteľ oboznámi s každým vážnejším porušením disciplíny rodičov žiaka 
(zákonného zástupcu) a úzko s nimi spolupracuje pri odstraňovaní negatívnych javov. 
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XI. ZÁVER 
 
1.Pri závažných porušeniach školského poriadku, neochote rodičov o spoluprácu a nápravu   
bude žiak vylúčený zo školy a presunutý na spádovú školu podľa školského obvodu. 
 
2.Žiaci sa pravidelne oboznamujú so školským poriadkom na začiatku školského roku, 
triedny učiteľ oboznámenie zapíše do triednej knihy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


