Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina

Výchovné opatrenia
Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť
pochvalu alebo iné ocenenie.
 pochvala triedneho učiteľa:
Za prejavy aktivity, iniciatívy, úspešnú prácu v prospech kolektívu triedy, korektné vzťahy
medzi spolužiakmi, dosahovanie výborných výsledkov, vzorné správanie, zapájanie sa
do súťaží, zberov .....
 pochvala riaditeľky školy:
Za dlhodobú úspešnú prácu, za dlhodobé dosahovanie výborných výsledkov, vzorné
správanie, za vytváranie dobrého mena škole, propagácia školy v tlači, za úspešnú
reprezentáciu školy v obvodových a vyšších súťažiach,.......
Ak sa žiak previní proti školskému poriadku možno mu uložiť represívne opatrenie:
1. napomenutie triednym učiteľom:
Udelenie je v kompetencii triedneho učiteľa za bežné priestupky:
· zabúdanie ŽK alebo DÚ, zabúdanie pomôcok 1 – 3 zápisy
2. pokarhanie triednym učiteľom:
Za opakované bežné priestupky po napomenutí triedneho učiteľa:
· zabúdanie ŽK alebo DÚ, zabúdanie pomôcok 4 –7 zápisov
· svojvoľné opustenie priestoru na vyučovanie 2 zápisy
· neospravedlnené hodiny: 1 hod.
3. pokarhanie riaditeľom školy:
Za opakované bežné priestupky po pokarhaní triedneho učiteľa:
· zabúdanie ŽK alebo DÚ, zabúdanie pomôcok 8 – 12 zápisov
· opakované neprezúvanie 5 zápisov
· opakovaný bezdôvodný neskorý príchod na vyučovanie , svojvoľné
opustenie priestoru na vyučovanie 3-6 zápisov
· vyrušovanie na hodinách, drzé správanie, nedisciplinovanosť 1-2 zápisy
· neospravedlnené hodiny: 2 - 3 hod.
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4. znížená známka zo správania - 2. stupňa
Za opakované bežné priestupky po pokarhaní riaditeľom školy:
· zabúdanie ŽK alebo DÚ, zabúdanie pomôcok 12-21 zápisov
· opakované neprezúvanie 6-10 zápisov
· opakovaný bezdôvodný neskorý príchod na vyučovanie, svojvoľné
opustenie priestoru na vyučovanie 7-10 zápisov
· vyrušovanie na vyuč. hodinách, drzé správanie, nedisciplinovanosť
nad 3-7 zápisov
· bitky, krádež, šikanovanie, poškodzovanie majetku
· neospravedlnené hodiny: 4-5 hod
5. znížená známka zo správania - 3. stupňa
· za predchádzajúce priestupky , krádeže, poškodzovanie majetku, bitky,
šikanovanie, drzé správanie 8-12 zápisov
· neospravedlnené hodiny: 6-9 hod
6. znížená známka zo správania 4. stupňa
· za predchádzajúce priestupky, krádeže, poškodzovanie majetku, bitky,
šikanovanie, neospravedlnené hodiny: do 10 hodín

Každý záznam v klasifikačnom zázname musí byť riešený na triednickej hodine s vyvodením
dôsledkov a zapísaný v žiackej knižke.
Priestupky voči školským povinnostiam na jednotlivých predmetoch rieši príslušný vyučujúci
v rámci svojej kompetencie. Ak všetky jeho výchovné opatrenia sú neúčinné, informuje triedneho
učiteľa a ten rodiča.
Triedny učiteľ spolupracuje s výchovným poradcom a rieši s ním vzniknuté výchovné problémy.
O každom udelení represívneho opatrenia musí byť rodič preukázateľne informovaný.
Represívne opatrenia vyššie ako napomenutie triedneho učiteľa musia byť prerokované
s riaditeľom školy a zapísané v triednom výkaze po prerokovaní na pedagogickej rade.
Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov,
ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery,
že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka 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 bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor.
Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia
sa vytvorí písomný záznam.
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