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Pri stretnutí žiaka s učiteľom a vychovávateľom aj mimo areálu školy žiak pozdraví: Dobré ráno 

(deň, večer). 

 

Milý žiak, žiačka ! 

   Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si bol 

oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí ( ďalej ŠKD ), v školskej jedálni a 

ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti 

školský poriadok. 

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej 

zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje 

i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom 

nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky. 

   Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú 

života v škole : 

Mám právo chodiť do školy. 

   Základné vzdelanie mám právo dostať zadarmo. Škola ma učí úcte k ľudským právam 

a základným slobodám. 

Mám právo slušným spôsobom povedať svoj názor. 

   Mám právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo mi v tom brániť, ale aj 

ja vždy uznávam právo druhého na jeho vlastný názor. 

Moja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 

   Končí tam, kde sa začína sloboda iných. 

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly : 

 

            Úvod 

I. Príchod žiakov do školy 

II. Správanie žiakov počas vyučovania 

III. Správanie žiakov cez prestávku 

IV. Odchod žiakov zo školy 

V. Dochádzka žiakov do školy 

VI. Starostlivosť o zovňajšok 

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

VIII. Povinnosti týždenníkov  

IX. Povinnosti žiakov v ŠJ 

X. Povinnosti žiakov v počítačovej učebni 

XI. Dochádzka žiakov do ŠKD 

XII. Povinnosti žiakov v areáli školy 

XIII. Povinnosti žiakov mimo školy 

XIV. Práva žiakov 

XV. Žiakom je zakázané  

XVI. Výchovné opatrenie 

XVII. Režim dňa 

XVIII. Práva a povinnosti rodiča   

        Záverečné ustanovenia            

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

I. Príchod žiakov do školy 

 
1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom vyučovania 

musíš už byť v triede.  

2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, preobuj sa do  zdravotne nezávadných prezuviek. 

Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy. Tvojou povinnosťou je používať 

prezuvky aj pri návšteve záujmových útvarov. V prípade, že si zabudneš prezuvky, dostaneš 

náhradné návleky na obuv. 

3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne pred budovou  na 

vyučujúceho. 

4. Do školy by si nemal prísť na mopede, skateboarde a kolieskových korčuliach. Výnimku 

povoľuje riaditeľ školy. 

5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových 

betónových chodníkoch je neprípustné. 

6. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj 

plot! 

7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu školy. 

 

II.     Správanie žiakov počas vyučovania 
 

       Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení,  bez výstredností v úprave vlasov  

      a zovňajšku /farbené vlasy, melíry, holé kríže aj zo zdravotných dôvodov/. 

1. Na cvičenie TEV, TSV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný  úbor), 

v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni. 

2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich  

      pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú  

       vzorom v správaní mladším žiakom. 

3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš.  

4. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. Na  

      hodinách TEV, TSV, VYV, PRV, TCHV, FYZ, CHEM ,PRV a pri písomných prácach  

      nevstávaš. 

5. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré si vybral. V prípade nevhodného správania 

má učiteľ právo určiť iné miesto. 

6. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť 

spolužiakov. 

7. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky. 

8. Skúšanému žiakovi  nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy. 

9. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa 

pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné ) môžeš dostať 

dve sady učebníc. 

10. Ak máš mobilný telefón na vyučovaní ho musíš vypnúť.   

11. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, 

prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne 

cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať 

a vráti ich len rodičom. Za stratu cenných vecí škola nezodpovedá. 

12. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému 

vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TEV, 

TSV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára 

alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu hodinu. 

13. Pred hodinou TEV, TSV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru a čakaj na pokyn 

vyučujúceho. Odovzdaj vyučujúcemu TEV, TSV do úschovy cenné predmety ( hodinky, 

kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.) 

14. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky,  školské zariadenie 

a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji 
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rodičia  sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí 

kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou. 

15. Manipulovať s oknami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných 

dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere. 

16. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo urobil. 

17. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Táto 

musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň. 

 

III.    Správanie žiakov cez  prestávku 
 

1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi 

druhou a treťou  hodinou, v školskej jedálni alebo na chodbách školy. Cez veľkú prestávku 

opusti s ostatnými žiakmi  triedu a zdržiavaj sa v určených priestoroch. 

2. Ak máš vyučovaciu hodinu TEV, TSV zober si úbor so sebou a na konci prestávky čakaj na 

vyučujúceho v určenom priestore. 

3. Ak sa veľká prestávka uskutočňuje v átriu školy, nesmieš zostávať v budove, svojvoľne  

opustiť areál školy, zdržiavať sa  na poschodí, v priestore šatní. 

4. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa vchádzaj do 

budovy a priprav sa na vyučovaciu hodinu. 

5. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, 

pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom 

školy. 

6. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky 

"Hovorme spolu, nebime sa.“ 

7. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať 

po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, 

kultúru alebo postihnutie. 

8. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). Škody budú 

musieť nahradiť Tvoji rodičia. 

9. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok 

v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. 

Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa 

považuje za hrubé porušenie školského poriadku. 

10. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 9 v škole, 

prípadne porušuje bod č. 9 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť 

ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším 

škodám na zdraví spolužiakov. 

11. Zameriavaj sa na rozvoj sebakontroly. Je to nepriama forma prevencie, ktorej prednosťou je 

rozvoj pozitívnych rysov osobnosti potrebných pri školskej práci.      

12. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky potrebné 

písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa. 

13. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom do 

OU si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku. 

14. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné pomôcky. 

Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj. 

15. „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách“   Neprizeraj 

sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého. 

16. Pri porušení pravidiel správania sa budú plne využívať  sankcie za ich porušenie 

/napomenutie, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, udelenie zníženej 

známky zo správania, preloženie žiaka do dohode s rodičmi/ V mimoriadnych prípadoch : 

umiestnenie žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt, oznámenie príslušnému ÚPSVaR, 

Policajnému zboru. 
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IV. Odchod žiakov zo školy   
 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, 

vylož stoličku na stôl. 

2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, 

zotri tabuľu a ulož pomôcky. 

3. Týždenníci si svoje povinnosti plnia každý deň počas prestávok, tak, aby po zazvonení na 

hodinu bola trieda pripravená na jej nerušený priebeh. Pri presune do inej triedy sú 

zodpovední za to, aby triedna kniha bola učiteľom k dispozícii.  

4. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zíď do šatne, preobuj sa, obleč sa 

a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si odlož do svojej skrinky. Dbaj o ich čistotu 

a v prípade potreby ich vymeň za nové. 

5. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú triedu 

pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných 

učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku.  Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, 

ktorí v nej mali poslednú hodinu. 

6. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. 

7. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes do 

kancelárie školy. 

 

V. Dochádzka žiakov do školy 
 

1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas. 

2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť do 

školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomnej ospravedlnenia od rodiča 

o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, 

z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe 

žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, 

triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť. 

3. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili dôvod Tvojej 

neprítomnosti triednemu učiteľovi. 

4. Každú neúčasť na vyučovaní musia  rodičia ospravedlniť. Ak triedny učiteľ dôvody 

nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní. 

5. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na vyučovanie. 

V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú žiadosť rodičov. 

6. Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetov, môže  Ti byť 

navrhnuté komisionálne preskúšanie. 

7. Budovu školy  môžeš opustiť len so súhlasom triedneho učiteľa, na základe písomnej žiadosti 

rodičov. 

8. Ak sa nezúčastníš vyučovania pre nepredvídané dôvody, je zákonný zástupca povinný 

oznámiť dôvod neprítomnosti najneskôr do 48 hodín triednemu učiteľovi. Pri návrate na 

vyučovanie si povinný neodkladne predložiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie, ak 

ide o absenciu viac ako päť dní, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie od ošetrujúceho 

lekára. Ak ani po výzve triedneho učiteľa neodovzdáš ospravedlnenie do nasledujúceho 

dňa, vymeškané hodiny budú považované za neospravedlnené.  
9. Riaditeľ školy môže žiaka úplne, alebo čiastočne oslobodiť z vyučovania predmetu telesná 

výchova na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zdravotnom stave žiaka. Necvičiaci 

žiaci sú povinní byť na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho, pokiaľ nejde o prvú 

alebo poslednú hodinu v rozvrhu žiaka. 

10. Riaditeľ školy môže poskytnúť úľavy vo vyučovaní žiakom zaradeným do športových 

oddielov, ak sú ich tréningy a súťaže aj v čase vyučovania. 

11. Žiaci sú povinní po vyučovaní opustiť budovu školy, v areáli školy môžu zostať len na 

vlastnú zodpovednosť a len po dohode so službukonajúcim vychovávateľom.  
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VI. Starostlivosť o zovňajšok 
 

1. Do školy prichádzaj čistý a upravený. 

2. Odporúčame ti označiť obuv a prezuvky značkou. 

3. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. 

Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je 

neprípustné. Vlasy u chlapcov musia byť upravené. Farbenie vlasov na ZŠ  je zakázané.  

4. Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev. 

5. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť 

v šatách, ktoré  máš počas vyučovania. 

 

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 
 

1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš 

učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom 

rozsahu zaplatiť. 

2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané. 

3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš a odovzdáš ich 

tej škole, kde skončíš školský rok. 

 

 

VIII. Povinnosti týždenníkov  
 

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe". Týždenníci pred 

vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú tabuľu, 

pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu 

chýbajúcich žiakov. 

2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Po príchode spolužiakov z veľkej prestávky 

sa postarajú o poriadok v triede. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, skontrolujú 

vodovodné kohútiky,  uložia kriedu, zhasnú svetlo. 

3. Dbaj o poriadok vo svoje skrinke, kontroluj jej uzamknutie. 

4. V prípade zabudnutia alebo straty kľúča žiadaj náhradný od triedneho učiteľa. 

 

 

IX. Povinnosti žiakov v školskej jedálni 
 

1. Obeduje sa po skončení vyučovania. Ak po 6.vyučovacej  hodine ešte nasleduje vyučovanie, 

využiješ obedňajšiu prestávku od 13.15 do 13.45 hod. 

2. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne vstúpiš len 

na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný 

odev. 

3. V jedálni zjedz najprv polievku a s druhým jedlom sa usaď na voľné miesto. Počas stolovania 

i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, 

včítane ovocia alebo múčnika. 

4. Po skončení obeda zanechaj svoje  miesto v poriadku, odovzdaj  riad pri okienku a opusti ŠJ. 

5. Ak si prihlásený na desiatu, konzumuj ju počas veľkej prestávky a dodržuj pokyny ako pri 

obede. 
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X. Povinnosti žiakov v počítačovej učebni  
 

Žiak je povinný: 

 

 dodržiavať pravidlá etikety (netikety) 

  

prezuvkach a s pomôckami, podľa pokynov vyučujúceho, bez jedla a nápojov 

 ť vyučujúcemu, ktorý 

závadu zapíše do zošita porúch 

 áce uviesť pracovisko do pôvodného stavu, neprestavovať monitor, 

nemeniť pozadie na monitore 

 Nemeniť profily užívateľov v operačnom systéme 

iečinku, ktorý je na to určený, v 

ktorom si môže vytvoriť aj vlastné priečinky, do ktorých si sťahuje a ukladá súbory. 

Ukladanie ikon na pracovnú plochu je ZAKÁZANÉ! 

 

Žiakom je zakázané: 

 

  

 ť ochranný systém PC 

  

 , USB kľúče a iné pamäťové zariadenia 

  

 talovať akýkoľvek softvér 

 ez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru 

  

  

 kópie dát, dáta 

porušujúce autorský alebo iný zákon, ", 

  

  

 

 

XI. Dochádzka žiakov do  školského klubu detí ( ŠKD ) 
 

1. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania, prípadne aj pred 

vyučovaním. 

2. Žiakov odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu 

v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do šatne. 

3. Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby. 

4. Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj v šatni . 

5. Tvoj odchod z ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič 

písomne oznámiť. 

6. Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť. 

7. Činnosť v ŠKD je do 16.30 hod. 

8. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku II. 

 

XII.    Povinnosti žiakov v areáli školy 

1. Pri akomkoľvek poškodení je žiak povinný škodu odstrániť alebo poškodenú vec v plnej    

        sume nahradiť.     

       Je zakázané písať, kresliť a lepiť obrázky na nábytok a steny. 
2. Pri oneskorenom príchode na vyučovanie alebo na školské podujatie žiak prinesie písomné  
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      ospravedlnenie od zákonného zástupcu. 

3. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa školských podujatí v rámci vyučovania. Pokiaľ sa žiak  

      týchto podujatí zúčastniť nemôže, triedny učiteľ mu po dohode s vyučujúcimi určí  

       náhradný program. 

4. Týždenníci si svoje povinnosti plnia každý deň počas prestávok, tak, aby po zazvonení  

       na hodinu bola trieda pripravená na jej nerušený priebeh. Pri presune do inej triedy sú  

       zodpovední za to, aby triedna kniha bola učiteľom k dispozícii.  

5. Ak nepríde učiteľ na hodinu 10 minút po začiatku vyučovacej hodiny, oznámi to týždenník 

vedeniu školy. 

6. Po zvonení na hodinu sa na chodbách zachováva ticho. 

7. Žiak pri vyučovaní sedí slušne na svojom mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok. Za   

       svoje miesto je zodpovedný aj v prípade presunu do inej triedy. Sleduje priebeh hodiny,  

       nevyrušuje, neje, nežuje žuvačku a riadi sa pokynmi vyučujúceho.  

8. Počas vyučovania žiak nechodí na WC okrem mimoriadnych prípadov. 

9. Počas veľkých prestávok sú žiaci základnej školy buď v budove školy alebo na školskom 

dvore podľa pokynov dozorkonajúcich pedagógov. 

10. V budove školy aj v jedálni je zakázané nosiť čiapky a čiapky so šiltom.  
       Je zakázané nosiť: špagetové ramienka, odhalené bedrá a brucho, minisukne, šiltovky,    

       tenisky ako prezuvky. 

        

 

XIII. Povinnosti žiakov mimo školy 
 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť našej 

škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim učiteľom, rodičom, priateľom, a ostatným 

zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav. 

2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj. 

3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a  k  ženám. Uvoľni im miesto 

v dopravných prostriedkoch. 

4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj 

dopravné predpisy. 

5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatiach.  

6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. 

7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto 

zakázané. 

 

XIV.  Práva žiakov  
 

Každý žiak má právo: 

 

1. Využívať všetky príležitosti a možnosti na to, aby sa mohol rozvíjať intelektuálne,    

       fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne zdravým spôsobom v podmienkach  humánnej                  

       výchovy, slobody a dôstojnosti. 

2. Na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní. 

3. Na dodržiavanie základných psycho-hygienických noriem. 

4. Na odborný profesionálny prístup učiteľa a jeho dôveru. 

5. Slušne vysloviť svoj názor a dávať otázky k preberanej téme. 

6. Dozvedieť sa výsledky ústnej aj písomnej odpovede do termínov uvedených v  

       metodických pokynoch na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a nahliadnuť do svojej                 

       písomnej práce. 

7. Zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti. 

8. Na prestávku. 
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9. Žiaci 3.-9.ročníkov majú právo voliť si svojho zástupcu do žiackeho parlamentu a jeho  

       prostredníctvom si uplatňovať svoje požiadavky a zúčastňovať sa na organizácii spoločensko- 

       pracovného života školy.  

 

XV. Žiakom je zakázané  
 

1. Prinášať do školy a na činnosti organizované školou alkohol, cigarety, návykové látky,  

       látky zdraviu škodlivé a akékoľvek nebezpečné predmety. 

2. Akékoľvek slovné zastrašovanie, vulgárne vyjadrovanie, fyzické a psychické násilie a  

       akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví svojom,  

       alebo spolužiaka. 

3. Nosiť nevhodnú literatúru, videokazety a iné nosiče do školy. Je zakázané prehrávať  

      videokazety a iné médiá s neznámymi nahrávkami v škole a jej zariadeniach. 

4. Behať po chodbách, kričať a hlučne sa správať, hlasno púšťať hudbu. 

5. Správať sa neslušne, nemorálne a pohoršujúco. 
6. Hrať sa s loptou a iným športovým náradím v triedach a na chodbách. 

7. Používať na vyučovaní mobilné telefóny, walkmany, discmany, a iné predmety  

       rozptyľujúce pozornosť. Počas vyučovania sú tieto predmety uložené vypnuté v taške.   

       Pokiaľ vyučujúci takýto predmet žiakovi zoberie, odovzdá mu ho po skončení  

        vyučovania. Peniaze a cenné predmety si žiak nosí len na vlastnú zodpovednosť.  
8. Vstupovať do budovy školy na korčuliach, skateboardoch, bicykloch, kolobežkách.  
 

 

XVI. Výchovné opatrenia  
 

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný  

            alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu. 

2. Návrh na udelenie pochvaly, alebo iného ocenenia sa prerokuje na pedagogickej rade. 

3. Pochvalu a iné ocenenia udeľuje triedny učiteľ, riaditeľ školy pred kolektívom triedy,  

            alebo školy. 

4. Žiaci, ktorí sa previnili voči školskému poriadku a disciplíne, alebo ich sústavne porušujú,  

            sú potrestaní:  

 

1. napomenutím  

2. pohovorom s triednym učiteľom  

3. pokarhaním triednym učiteľom  

4. vykonaním pohovoru s riaditeľom  

5. predvolávajú sa rodičia do školy  

6. pokarhaním riaditeľom školy  

7. zníženou známkou zo správania 

 

5. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie triednym učiteľom .Pokarhanie sa eviduje písomne. 

6. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní na pedagogickej rade. 

Napomenutie a pokarhanie sa udeľuje pred kolektívom triedy. 

7. Výchovnými opatreniami sú pochvaly, pokarhania a   iné opatrenia na posilnenie  

disciplíny žiakov. 
 

 

 Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na 

vyučovaní, ktorá nebola zákonným zástupcom ospravedlnená. Ak bol žiak neospravedlnene 

neprítomný v škole, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom 

zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého vyhotoví zápisnicu. Pri 

neospravedlnenej neprítomnosti žiaka postupuje triedny učiteľ v zmysle ustanovenia § 22 

vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle VPŠ: 
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1.    Pochvala triednym učiteľom: 

·    za výborný prospech 

·    za vzornú dochádzku do školy 

·    za reprezentáciu triedy v súťažiach 

·    za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov k spolužiakom, ku škole. 

 

2.    Pochvala riaditeľom  školy: 

   

- reprezentácia školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. 

- študijný priemer do 1,2 v priebehu navštevovania ZŠ 

- umiestnenie na prvom mieste v školských súťažiach a účasť v krajskom kole 

- záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod. verejné 

uznanie inou inštitúciou. 

 

    Pochvala od riaditeľa školy s vecnou odmenou 

 

- študijný priemer 1,00 v priebehu navštevovania ZŠ 

- umiestnenia na 1. – 10. mieste v krajskej súťaži 

- účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád 

- významný spoločenský čin /záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod. / 

- záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, v priebehu 

navštevovania ZŠ 

 

3.    Napomenutie triednym učiteľom: 

·        za jednorázové porušenie vnútorného poriadku školy 

·        neskorý príchod na vyučovanie  

·        zápis v triednej knihe, poškodenie učebnice a zariadenia školy         

·        neprezúvanie sa v priestoroch školy 

·        neplnenie si povinností týždenníka a nevhodné správanie sa voči spolužiakom 

·        za 1 neospravedlnenú vyučovaciu hodinu 

·        iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa. 

 

4.    Pokarhanie triednym učiteľom: 

·        za 2 až 5 neospravedlnených vyučovacích hodín 

·        za opakujúce sa priestupky v bode 3 

·        porušenie BOZP pri vyučovaní. 

 

5.    Pokarhanie riaditeľkou školy, predvolanie rodičov na pohovor:: 

·        za  6 - 14 neospravedlnených vyučovacích hodín 

·        za podvádzanie, klamstvo, krádež 

·        za fajčenie, používanie nevhodných  predmetov v priestoroch školy a na školských  

         akciách 

·        za opakujúce sa nevhodné správanie voči žiakom, dospelým, za prejavy šikanovania   

        žiakov školy a iné priestupky voči školskému poriadku 

·       za útek zo školy v čase vyučovania, akcií školy. 

 

6.    Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé): 

·        za 15 – 25 neospravedlnených vyučovacích hodín 

·        za dokazateľné marenie vyučovacieho procesu 

·        za krádež vecí 

·        za opakujúce sa zápisy v klasifikačnom zázname, za porušovanie VPŠ 

·        za úmyselné poškodenie inventáru školy v jej interiéri i exteriéri. 

-       za opakované prechovávanie cigariet, alkoholu alebo iných omamných látok 

-       za opakovane nájdené predmety ohrozujúce bezpečnosť (nože, zápalky, zapaľovače   

         atď.) 
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7.    Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé): 

·        za 26 – 50 hodín  opakovanej neospravedlnenej absencie 

·        za opakujúce sa závažné priestupky v bode 6. 

·        za opakované krádeže 

·        za úmyselné ublíženie na zdraví 

·        za šikanovanie a vydieranie 

·        za vandalizmus 

 

8.    Zníženie známy zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé): 

·  za viac ako 50 hodín neospravedlnenej absencie 

·  za spáchanie činu, ktorým je ohrozená bezpečnosť a výchova iných žiakov 

·  za opakované priestupky v bode 7 

·  za nosenie, prechovávanie, užívanie a šírenie drog a iných omamných látok (viď bod 6.) 

 

9. Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje používane mobilných telefónov počas 

vyučovania.  Za nerešpektovanie nariadenia sa  žiak potrestá : 

1. napomenutím od triedneho  učiteľa 

2. pokarhaním  za porušenie školského poriadku 

3. zníženou  známkou zo správania 

 

V prípade porušovania ŠP v priestupkoch bodov 7 a 8 má škola právo a povinnosť 

postupovať podľa zákona, až kým sa začne priestupkové konanie voči rodičom s 

orgánmi činnými v trestnom konaní. 
 

 

Doplnok: 

Bežné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, ŽK, prezuvky, úbor na TV a pod. 

Závažné priestupky :vyrušovanie na hodinách, bezdôvodné opustenie školy, 

nerešpektovanie príkazov vyučujúcich, prepisovanie známok, 

klamstvo, podvody, používanie mobilných telefónov a iných 

predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú 

zdravie a bezpečnosť. 

Hrubé priestupky : šikanovanie žiakov /aj slovné /, arogancia, drzosť, fyzické ublíženie, 

krádež, fajčenie, alkohol, drogy, ničenie školského zariadenia a pod. 
 

 

XVII. Režim dňa 
 

1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. 

2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 

 

Vyučovací čas  je rozvrhnutý takto : 

 

                                                           7,15  -  7,35   ..... príchod do školy 

                                                           7,50  -  8,35  ..... 1.vyučovacia hodina  

                                                           8,45  -  9,30  ..... 2.vyučovacia hodina 

                                                          9,50  - 10,35 .....  3.vyučovacia hodina 

                                                         10,45 – 11,30 .....  4.vyučovacia hodina 

                                                         11,35  - 12,20 ..... 5.vyučovacia hodina 

                                                         12,30  - 13,15 ..... 6.vyučovacia hodina 

                                                         13,45  - 14,30 ..... 7.vyučovacia hodina               
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Činnosť v ŠKD : 

11,30 –  12,20   príchod detí do ŠK 

12,20 – 13,00    obed 

13,00 - 13,30    odpočinková činnosť 

13,30 – 14,30    rekreačná činnosť, pobyt vonku 

14,30 – 15,00    záujmová činnosť 

15,00 – 16,30    príprava na vyučovanie, spoločensko-prospešná činnosť, odchod detí zo ŠK 

- práca v ŠKD je v súlade s TVVP ŠKD podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre ŠKD a  

podľa rozvrhu týždňovej činnosti 

 

XVIII. Práva a povinnosti rodiča 

 

I. Rodič má právo na: 

 poskytnutie bezplatného vzdelávania v štátnych školách 

 informácie o škole: koncepčný zámer školy, varianty, projekty, vybavenie školy, správe o 

výchovno-vzdelávacej činnosti 

 integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní 

 slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí väčšina zákonných zástupcov 

 úplné a presné informácie o výsledkoch žiaka a jeho dochádzke 

 účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy 

 oboznámenie so školským poriadkom školy 

 riešenie podnetov a sťažností 

 spoluprácu s odbornými zamestnancami (psychológ, špeciálny pedagóg) pri riešení 

výchovných problémov dieťaťa 

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy. 

 

1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada 

rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov, rodičov, na riešení otázok výchovy detí 

a mládeže a na riadení školy.  

2. 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, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky a pri 

školskom stravovaní, pomáhať škole pri spolupráci so závodmi a spoločenskými 

organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké 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 veľkú starostlivosť 

výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými 

problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi. 

3. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 

podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.  

4. 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. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať 

denne v úradných hodinách na ekonomickom  úseku. Informácie o žiakoch môžu zákonní 

zástupcovia získať na triednych schôdzach rodičovského združenia, alebo prostredníctvom 

vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným učiteľom alebo formou elektronickej ŽK. 
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II. Rodič je povinný: 

 prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy, 

 oznámiť škole do 48 hodín dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní, 

 ospravedlniť neprítomnosť žiak na vyučovaní bez zbytočného odkladu najviac v trvaní 25 

hodín v školskom roku. Ak neprítomnosť žiak trvá viac, vyžaduje sa lekárske potvrdenie 

alebo iný úradný doklad. 

 zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských potrieb nevyhnutných pre riadny priebeh 

vzdelávania, 

 zúčastňovať sa rodičovských združení, 

 prebrať plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 

 

 Záverečné ustanovenia 

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy a jeho porušenie a dôsledky posúdi 

triedny učiteľ s vedením školy, prípadne pedagogická rada. 

2. Školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2011. S obsahom školského poriadku 

sa zoznámia žiaci na prvej triednickej hodine a oboznámenie potvrdia podpisom. Rodičia 

sa oboznámia so školským poriadkom na októbrovom triednom aktíve a potvrdia to 

podpisom.  

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.  

 

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie  u učiteľov 

i spolužiakov a zaslúženú odmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Haniske, 1.september 2011                Mgr. Helena Borufková, riaditeľ ZŠ                                                          
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Prezenčná listina 
Ku školskému poriadku 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so školským poriadkom ZŠ 

Haniska a porozumel som jeho výkladu. 

 

P.č. Meno a priezvisko žiaka Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

 
 

V Haniske dňa .................................... 

 

 


