
DODATOK K ŠKOLSKÉMU PORIADKU  
 
 
PRÁVA ŽIAKA 
 
 

1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, 
politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, 
majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie.  

2. Žiak má právo na zrozumiteľný výklad zodpovedajúci jeho veku. 
3. Žiak má právo k danému učivu klásť otázky, komunikovať s vyučujúcim v duchu 

humanizmu a demokracie 
4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie a klasifikáciu. Má právo, aby boli 

dodržiavané Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl. 
5. Žiak má právo zvoliť si voliteľné predmety a účasť v záujmových útvaroch pre rozvoj 

svojho vzdelania a záujmov. 
6. Žiak má právo na celú prestávku ako ju stanovuje organizácia školy. Musí však 

dodržiavať pravidlá bezpečnosti a vnútorný školský poriadok, musí rešpektovať 
pokyny dozorkonajúcich učiteľov. 

7. Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni. Pri stravovaní sa musí správať 
disciplinovane a dodržiavať zásady spoločenského stravovania. 

8. Žiaci majú právo, aby sa v škole dodržiavali nasledovné princípy: humanizácia školy, 
rešpektovanie osobnosti a prirodzenosti dieťaťa, uznávanie jeho potrieb a práv, 
zabezpečenie podmienok pre zdravý vývoj detí ...  

9. Žiaci majú právo na dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa, Konvencie OSN o právach 
dieťaťa a ostatných dokumentov prijatých Slovenskou republikou. 

10. Žiak má právo na slušné a dôstojné zaobchádzanie zo strany všetkých zamestnancov 
školy, má právo na dôstojné oslovenie. 

11. Žiak má právo, aby sa v škole nepoužívali telesné tresty. 
12. Žiak má právo byť informovaný o všetkých mimoškolských akciách organizovaných 

školou. Na týchto akciách má právo sa zúčastniť, pokiaľ svojím správaním nenarúša 
ich priebeh. I tu platí zásada dodržiavania školského poriadku.  

13. Žiak má právo v prípade, že niektoré z uvedených práv boli porušené, na objektívne 
prešetrenie jeho sťažnosti. Má právo na zásadu mlčanlivosti pri prešetrovaní. 

14. Pri všetkom, čo konáš, nezabúdaj, že aj všetci ostatní majú také isté práva. Preto ich 
vždy rešpektuj a správaj sa tolerantne.  

15. Dodržuj zlaté pravidlo slušnosti: Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty iným. 
 
 
 
V Nemšovej, dňa 8. 1. 2018                                                                                                                                       
                                                                                         Mgr. Mazanovská Emília 
                                                                                                    riaditeľka ZŠ 


