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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 (ďalej ŠJ) a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, 

predkladáme Ti tento 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 

živote v škole: 

 

PRÁVA žiaka: 

 

1. Každý žiak bez výnimky, bez rozdielu národnosti, rasy etnickej príslušnosti, pohlavia, 

náboženstva, sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia má právo na 

bezplatný prístup k vzdelávaniu. 

2. Každý žiak má právo na vzdelávanie, ktoré rozvíja jeho osobnosť, talent, rozumové 

a fyzické schopnosti. 

3. Žiak má právo poznať kritériá svojho hodnotenia a včas byť oboznámený s výsledkom 

hodnotenia. 

4. Žiak so špeciálnymi vývinovými chybami učenia má právo byť hodnotený ako žiak 

v špeciálnej triede. 

5. Žiak má právo na opravné skúšky podľa pravidiel daných klasifikačným poriadkom. 

6. Žiak má právo vhodným spôsobom vyjadriť svoj názor. 

7. Každý žiak má právo na ochranu osobných údajov podľa príslušných predpisov. 

8. Žiak má právo na zotavenie od učenia počas prestávok. 

9. Žiak má právo na výber budúceho štúdia. 

10. Žiak má právo zúčastňovať sa žiackej samosprávy. 

11. Žiak má právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských aktivít školy. 

12. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora prevencie ostatných zamestnancov školy. 

13. Každý žiak má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti 

a zneužívania. 

 

ŠKOLA Ťa naučí úcte k ľudským právam a základným slobodám. 

 

TVOJA sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 
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I. Preambula 
 

 Školský poriadok ZŠ zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, ktorými sa 

v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy. Škola sa zaväzuje dodržiavať 

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Deklaráciu práv dieťaťa, 

Listinu základných práv a slobôd a inú platnú legislatívu vo vzťahu ku žiakom, učiteľom, 

zamestnancom, rodičom a iným subjektom podieľajúcim sa na výchove a vzdelávaní žiakov 

školy. 

 Žiak sa zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky, 

v duchu  humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti, ktoré pre neho 

vyplývajú zo všeobecne platných predpisov a vnútorného priadku školy. 

 

 

Krédo žiaka našej školy 

 
- dôverujem svojim učiteľom a spolužiakom. Viem, že ma majú radi a veria mi rovnako , ako ja verím im 

- hovorím pravdu a správam sa spravodlivo. Nerobím zo seba to čo nie som, neklamem, nechválim sa 

a nezávidím 

- nevysmievam sa nikdy a nikomu. Je to hlúpe a ani mne by sa to nepáčilo, keby sa niekto  vysmieval zo 

mňa 

- verím si – aj ja som v niečom dobrý a výnimočný. Využívam každú príležitosť, aby som v sebe objavil 

a rozvíjal svoje nadanie 

- viem, že učenie je vlastne spoznávanie sveta, v ktorom žijem a budem žiť 

- nebojím sa dávať si vysoké ciele. Chcem dosahovať najlepšie možné výsledky 

- nebojím sa chýb a neúspechov. Sú dôležité, lebo ma upozorňujú, že mám pracovať inak alebo  viac 

- viem, že najviac pre seba môžem urobiť ja sám. Učím sa preto byť samostatný, mať svoj názor 

a poznať svoju cenu 

 

„ Do školy chodím rád, vždy sa na niečo teším, som zvedavý. Viem, že svojím správaním 

a vzhľadom reprezentujem nielen sám seba, svojich rodičov ale aj svoju školu, na ktorej 

mi záleží.“ 
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II. Základné údaje o prevádzke školy 

 

Vyučovanie  je  organizované  podľa  rozvrhu  hodín, ktorý  je  schválený  riaditeľom 

školy.  Rozvrh  hodín  je  v každej  triede podpísaný  triednym  učiteľom  a riaditeľom školy. 

Začiatok  vyučovania  je  o  7.45  hod.  Vyučovacia  jednotka  trvá  45  minút, na škole sa 

nezvoní.  Prestávky  medzi  vyučovacími  hodinami  sú  10  minútové, po 5 vyuč. hodine 5 

minútová,   veľká  prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút.                                                 

/ z dôvodu autobusových spojov /. 

 

Poriadok vyučovacieho dňa 

 

1. Školu otvára školník :  o 6,30 hod      Činnosť žiakov v priestoroch školy končí o 16,30 hod. 

2. Vyučovacie hodiny a klubová činnosť ŠKD prebieha podľa rozvrhu. 

3. Začiatok vyučovania je o 7,45 hod, vo výnimočných prípadoch o 7,00 hod. 

4. Pondelňajšie popoludnie je určené na pracovné porady, pedagogické rady a zasadnutia    

vedenia školy. 

5. Vyučovacie hodiny sa začínajú a končia podľa „ Časového rozvrhu vyučovacích hodín“ 

 

  Časové rozdelenie dňa 

 

príchod do školy                   7,00  -  7,30  hod 

1. vyučovacia hodina            7,45  -  8,30  hod                  prestávka                 5 min 

2. vyučovacia hodina            8,35  -  9,20  hod                  veľká prestávka      15 min 

3. vyučovacia hodina            9,35  -  10,20 hod                 prestávka                10 min 

4. vyučovacia hodina           10,30  -  11,15 hod                prestávka                10 min 

5. vyučovacia hodina           11,25  -  12,10 hod                prestávka                 5 min 

6. vyučovacia hodina           12,15  -  13,00 hod                prestávka                 20 min 

7. vyučovacia hodina            13,20 hod 

 

 

III. Príchod žiakov do školy 

 

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

byť v triede na svojom mieste. Ak na vyučovanie prídeš po „zazvonení“ (po 7,45 hod) bez 

objektívneho dôvodu(lekárske vyšetrenie, meškanie autobusu), počkáš na chodbe a vyučovanie sa Ti 

začne až druhú hodinu, pričom prvú Ti triedny učiteľ neospravedlní. 
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2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv. Na chodbe sa preobuj do svojich prezuviek ( nie športová 

obuv na TSV), ktoré by nemali na podlahe zanechávať čierne šmuhy. Za zabudnuté prezuvky sa 

ospravedlň dozor konajúcemu učiteľovi. Nezabudni, že za viac ako dvakrát zabudnuté prezuvky alebo 

za nepreobutie sa Ti bude udelené výchovné opatrenie. Na chodbe si žiak vrchný odev odlož na 

určené miesto. 

 

3. Pri príchode na záujmové činnosti čakaj slušne na chodbe pred triedou, alebo v šatni pri  telocvični na 

vyučujúceho. 

 

4. Do školy by si nemal prísť na  bicykli, kolieskových korčuliach, skútroch. Výnimku udeľuje riaditeľ 

školy. 

 

5. Jazdiť na bicykloch alebo iných dopravných prostriedkoch v areáli školy je zakázané. 

 

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

 

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

 

8. Zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môžeš len počas záujmovej činnosti, 

ktorú navštevuješ, v sprievode vedúceho krúžku. 

 

9. Počas nepriaznivého počasia môžeš počkať na autobus vo vestibule pri hlavnom vchode, kde si môžeš 

čítať knižku počúvať hudbu. Do ostatných priestorov školy nie je dovolené chodiť. 

 

 

IV. Správanie žiakov počas vyučovania 
 
1. Prichádzaj do školy včas, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku, v slušnom oblečení 

a s doplnkami, ktoré sú bez hanlivých a vulgárnych nápisov, nápisov propagujúcich omamné 

a psychotropné látky, rasizmus a fašizmus. Je nevhodné sa po škole pohybovať so šiltovkou na 

hlave. Na cvičenie TSV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel ( cvičebný úbor – tepláky, 

biele tričko ponožky (biele), cvičky alebo tenisky, v ktorom je vhodné 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. Sadneš si 

na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách TSV, 

VYV, THD, INF a pri písomných prácach nevstávaš. Pozdrav môžeš vynechať na pokyn 

vyučujúceho. 

4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci učiteľ. 

Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu. 

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

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

7. Skúšajúcemu žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy. 

8. Si povinný nosiť pravidelne svoje učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa 

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

učebníc. 
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9. Máš  ZAKÁZANÉ počas vyučovania, prestávok, účelových cvičení a Ďalších podujatí 

organizovaných počas vyučovacieho procesu v škole a v školskom areáli, počas záujmovej činnosti 

a v ŠKD používať mobilný telefón, slúchadlá, tablety a MP3/MP4 prehrávače. Si povinný mať svoj 

mobilný telefón vypnutý a odložený vo svojej školskej taške od začiatku vyučovania až po jeho 

koniec  ( nie vo vreckách oblečenia, v lavici...) Pri porušení tohto pravidla bezprostredne odovzdáš 

mobilný telefón vyučujúcemu. Vráti ho Tvojmu rodičovi, zákonnému zástupcovi, po osobnom 

pohovore. 

10. 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 premety 

napr. mobilný telefón a oblečenie. Škola nezodpovedá za ich stratu a odcudzenie. Predmety 

nepotrebné na vyučovanie TI môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom. 

11. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlníš sa príslušnému 

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

povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklady od ošetrujúceho lekára alebo od 

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

12. Pred hodinou TSV sa v šatni preobleč do cvičebného úboru, nastúp si pred kabinet TSV. Odovzdaj 

vyučujúcemu TSV do úschovy cenné predmety ( hodinky, kľúče, prípadne okuliare a peniaze). 

13. 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 rodičia 

sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri 

elektrickou energiou a vodou. 

14. Manipulovať s oknami a roletami môžeš len v prítomnosti vyučujúceho a na jeho pokyn. 

Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov. Z oblokov nevyhadzuj papiere a ani iné 

predmety. 

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

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

byť podpísaná rodičmi vždy aspoň za uplynulý týždeň. 

17. Máš zakázané používať na hodinách notebooky a počítače na iné účely ako školské ( napr. 

surfovanie po internete, chatovanie, využívanie sociálnych sietí a pod.). Nesmieš osočovať 

a komentovať žiakov a učiteľov školy na verejných sociálnych sieťach, zverejňovať ich súkromnú 

fotodokumentáciu bez ich súhlasu a vytvárať ich hanlivé profily. 

18. Tiež nesmieš počas vyučovania a školských akcií zhotovovať vizuálne a zvukové záznamy bez 

povolenia dotknutých osôb a zverejňovať ich. Porušenie týchto zákazov je považované za veľmi 

závažné porušenie školského poriadku. 

 

 

 

V. Správanie žiakov cez prestávku 
 
1. Počas malých prestávok sa zdržiavaj vo svojej triede. Malé prestávky využívaj na prípravu na ďalšiu 

vyučovaciu hodinu. Desiatuj počas prestávok. 

2. Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi triedu a zdržiavaj sa v určených priestoroch. 

3. Počas veľkej prestávky nesmieš svojvoľne opustiť areál školy. 

4. Počas prestávok rešpektuj akékoľvek upozornenie, napomenutie alebo pokyn dozor konajúceho 

učiteľa. 
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5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa vchádzaj do triedy 

(budovy) a priprav sa na vyučovaciu hodinu. 

6. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prístupné odhadzovať ich do záchodových mís, 

pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli, robíš tým zbytočnú prácu sebe a zamestnancom 

školy. 

7. Spory so spolužiakmi rieš bez fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky „ Hovorme spolu, nebime 

sa“. 

8. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého. 

9. 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. 

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

nahradiť Tvoji rodičia. 

11. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole, 

v areáli školy ale aj mimo školy. 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. 

12. Ak zistíš , že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci v bode č.11 v škole, prípadne porušuje 

bod č. 10 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi 

pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov. 

13. Pri zdravotných ťažkostiach je žiak, po posúdení vyučujúceho a triedneho učiteľa povinný 

absolvovať lekárske vyšetrenie. 

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

písomnosti si vybavuj prostredníctvom svojho triedneho učiteľa. 

15. Do odborných učební, dielne, a telocvične vchádzaš len v sprievode učiteľa. Pred odchodom do OU 

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

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

kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj. 

 

 

VI. Odchod žiakov zo školy. 

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

stoličku na stôl ( lavicu). 

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

zotri tabuľu a ulož pomôcky. 

3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pred triedou sa prezuj, na chodbe sa obleč a disciplinovane opusti 

budovu. 

4. Za poriadok v triede, odbornej učebni a školskej dielni zodpovedajú tí žiaci a vyučujúci, ktorí v nej 

mali poslednú vyučovaciu hodinu. 

5. Zo školy odchádzaj rovno domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. 

6. Ak zistíš nejakú stratu, ihneď to oznám vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci odnes 

do kancelárie školy. 
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VII. Dochádzka žiakov do školy. 

 
Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas. 

1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín, príčinu jeho neprítomnosti a to: 

     a)     osobne 

     b)     telefonicky na čísle : 045/ 5376314 , t. č. triedneho učiteľa,  

     c)     e- mailom: zsmk@zoznam.sk  

 

2. Za dôvod neprítomnosti žiaka sa považuje: 

a) choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy 

b) mimoriadne udalosti v rodine 

c) účasť dieťaťa na súťažiach alebo aktivitách organizovaných napr. ZUŠ, športovými 

klubmi a organizáciami 

d) iné prípadné prekážky, ktoré bránia žiakovi v dochádzke do školy – poveternostné 

prekážky, záplavy 

3. Neprítomnosť žiak v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne v deň 

jeho návratu do školy. V prípade, že tak neurobí ani na nasledujúci vyučovací deň, triedny učiteľ mu 

vymeškané hodiny neospravedlní. 

4. Ak neprítomnosť trvá 3 po sebe nasledujúce dni a viac, nestačí ospravedlnenie od zákonného 

zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej 

neprítomnosti (napr. potvrdenie od lekára) v lehote určenej v bode3. Žiak je povinný po nástupe do 

školy dobrať zameškané učivo najneskôr do 5 dní. 

5. V odôvodnených prípadoch (napr. podozrenia zo záškoláctva) môže triedy učiteľ žiadať lekárske 

potvrdenie o ochorení žiaka počas neprítomnosti kratšej ako 3 dni. 

6. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiak z vyučovania zo závažných dôvodov na 1 až 2 dni požiada o to 

písomne triedneho učiteľa. Ak na viac ako 2 dni, požiada písomne riaditeľa školy o uvoľnenie 

a informuje o tom triedneho učiteľa. V oboch prípadoch rodič podáva písomnú žiadosť najmenej 2 

dni vopred. Žiak je povinný po nástupe do školy dobrať zameškané učivo najmenej do troch dní. 

7. Uvoľňovanie žiaka na súťaže, ktoré sú podporované školou, sa berú ako neoddeliteľná súčasť 

vyučovania. Ak sa organizujú mimo školy, môžu sa ich žiaci zúčastniť len na základe 

informovaného súhlasu rodiča. Vymeškané hodiny sa žiakovi nevykazujú, jeho neprítomnosť je 

v TK len zaznamenaná. Žiak je povinný po návrate  zo súťaže dobrať zameškané učivo do 2 dní. 

8. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok 1 vyučovaciu hodinu, udelí 

žiakovi triedny učiteľ napomenutie. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský 

polrok 2-4 vyučovacie hodiny, udelí triedny učiteľ pokarhanie triednym učiteľom. 

9. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok 5 až 9 vyučovacích hodín, udelí 

žiakovi školy pokarhanie riaditeľom školy.  

10. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na viac ako 9 vyučovacích hodinách, alebo viac ako 

dva vyučovacie dni za školský polrok zníži sa žiakovi známka zo správania. 

11. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi riaditeľ 

školy zriaďovateľovi školy a obci, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to 

podľa vyššie uvedených zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky. 

12. Ak žiak neospravedlnene vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 hodín v príslušnom školskom 

roku oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko a obec je povinná 

začať priestupkové konanie v zmysle príslušnej legislatívy. 

mailto:zsmk@zoznam.sk
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13. Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín v školskom roku, obec podá 

trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka.  

14. Ak žiak vymešká za školský polrok viac ako 30% vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, 

z ktorých neprospel, riaditeľ školy nemusí vyhovieť žiadosti o komisionálne preskúšanie. 

 

 

 

VIII. Starostlivosť o zovňajšok 

 
 

1. Do školy prichádzaj čistý a upravený. Vyzývavé oblečenie, nevhodné a nebezpečné doplnky sa 

zakazujú. 

2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou. 

3. Zo zdravotných a estetických dôvodov ti neodporúčame nosiť pogumovanú obuv a tepláky. 

4. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov (dredy) a tváre (výrazný mejkap, viaceré náušnice 

v jednom uchu, extravagantné náušnice) piercing na viditeľných miestach, tetovanie, nosenie 

drahých šperkov je neprípustné a bude považované za porušenie školského poriadku. 

5. Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, papier) používaj ho. 

6. Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev. 

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

ktoré máš počas vyučovania. 

 

 

IX. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie. 

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

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

ich dať do pôvodného stavu. 

2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané. 

3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy do druhej učebnice si ponecháš a odovzdáš ich v tej 

škole, kde skočíš školský rok. 

 

 

 

X. 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 nezostávajú týždenníci v triede. Otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala, zhasnú 

svetlo a odídu tiež na prestávku. 

3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú 

svetlo a skontrolujú zatvorenie okien. 
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XI. Povinnosti žiaka v školskej jedálni 

 
1. Včas si predplatíš obedy v ŠJ a včas deň vopred alebo do  8 hod daného dňa v prípade neprítomnosti 

odhlásiš z obeda. 

2. Obed sa vydáva v dobe od 11,20 hod do 13,15 hod. 

3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš do ŠJ.  Pred vstupom do jedálne si ulož  školskú tašku 

a vrchný odev do poličiek pred ŠJ. 

4. V jedálni sa usaď na voľné miesto, zjedz najprv polievku, potom druhé jedlo. Počas stolovania 

i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. P skončení obeda zanechaj svoje 

miesto v poriadku, odovzdaj riad pri okienku a opusti ŠJ. 

 

 

XII. Dochádzka do  školského klubu detí (ŠKD). 

 
1. Ak si prihlásený do ŠKD, prichádzaš do oddelenie po skončení vyučovania. 

2. Žiakov 1. – 4. Ročníka odovzdajú  pani vychovávateľke učiteľky vyučujúce poslednú vyučovaciu 

hodinu v triedach: ostatní žiaci odchádzajú disciplinovane domov. 

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

4. Pri príchode do triedy ŠKD si ulož svoju školskú tašku a oblečenie na určené miesto. 

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 ŠKD je do 15,00 hod, preto požiadaš rodičov, aby prišli pre Teba najneskôr do 15,00 hod. 

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

a školským poriadkom pre ŠKD. 

 

 

XIII. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov,  

bezpečnosť pri vyučovaní,  školských akciách a mimo školy. 

 
1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť 

svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

2. Každý žiak je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými bol oboznámený na začiatku 

školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu  úrazom. 

3. Pravidlá správania a bezpečnosti na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy a v odborných 

učebniach sú prílohou tohto vnútorného poriadku ako prevádzkové poriadky jednotlivých učební.  

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

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

Pri stretnutí ich slušne pozdrav. 

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

6. Buď pozorný a ochotný km starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v dopravných 

prostriedkoch. 

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

predpisy. 
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8. V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti žiak ihneď informuje vyučujúceho, alebo dozor konajúceho 

učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu. 

9. Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je v škole aj v celom 

areáli školy prísne zakázané. 

10. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby 

neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. 

 

XIV. Klasifikačný poriadok 

A. Zákon č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. 

pri poskytovaní osobných údajov žiaka z pedagogickej dokumentácie, vrátane prospechu 

ustanovuje takto: 

a) §36 Zákona o rodine:“ Rodičia sú oprávnení a povinní svoje maloleté deti zastupovať  

spravovať ich veci“. 

B. Klasifikácia a hodnotenie žiakov sa uskutočňuje na základe Školského zákona č.245/2008 §55, 

§56, §57 a §58, a Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ a požiadaviek ŠVP 

ISCED I. a ISCED II.  

a) Na začiatku príslušného školského roku pedagogická rada rozhodne o klasifikovaní 

alebo neklasifikovaní výchovných predmetov. 

b) Žiaci sú systematicky hodnotení. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých 

vedomostí a zručností podľa platných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie 

a klasifikácia žiaka nemôže byť znížená na základe správania žiaka. 

c) Hodnotenie žiakov sa vykonáva známkou, alebo slovným hodnotením. Hodnotenie má 

motivačnú. Informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. Pomocným hodnotením je 

percentuálne vyjadrenie. 

d) Žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom. Dozvedieť sa výsledok 

každého hodnotenia: pri ústnom vyskúšaní ihneď, pri písomných prácach najneskôr do 

24 dní. Má právo na objektívne hodnotenie. 

e) Učiteľ pri písomných prácach doplní klasifikáciu známkou o slovný komentár, v ktorom 

vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. 

f) Zákonných zástupcov žiaka učiteľ informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka. 

Triedny učiteľ pravidelne podáva informáciu o triede jednotlivcoch na triednych 

rodičovských združeniach alebo konzultáciách pre rodičov, prípadne na dohovorenom 

stretnutí. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje 

zákonných zástupcov žiaka učiteľ alebo triedny učiteľ preukázateľným postupom 

(písomne) prostredníctvom riaditeľa školy. Na lepšiu informovanosť zákonného zástupcu 

o klasifikácii žiakov slúži aj žiacka knižka, kde sú dopĺňané známky priamo po 

odpovedi, alebo triednym učiteľom k poslednému dňu v mesiaci. 

g) Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom zázname. Ak žiak 

nemá žiacku knižku, zapíše učiteľ záznam v klasifikačnom zázname. 

h) V jeden deň môžu žiaci písať len jednu kontrolnú písomnú prácu, prípadne diktát alebo 

test trvajúci nie dlhšie ako 20 min.  

i) Stupeň prospechu v predmete určí vyučujúci na konci klasifikačného obdobia a oznámi 

žiakovi známku, ktorou ho hodnotí. Výsledná známka sa neurčuje na základe priemeru 

známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe 
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jednotlivých známok a k článkom vyššie uvedeného usmernenia, ktoré pojednávajú 

o klasifikácii jednotlivých predmetov. 

j) V jednotlivých vyučovacích predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami: 

1 – výborný, 2- chválitebný, 3- dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný 

 

úspešnosť v percentách                  klasifikačný stupeň 

                             

                                   100   -  90%                  výborný 

                                   89,9  -  80%    chválitebný 

                                   79,9  -  60%                             dobrý 

                                   59,9  -  35%                             dostatočný  

                                   34,9  -   0%                              nedostatočný 

 

            g)   Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:          

                  1 – veľmi dobre, 2 – uspokojivé, 3 – menej uspokojivé,  4 - neuspokojivé           
 

                 h)  Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy, ktorý bol  

            hodnotený podľa ods. 1 písm. b), sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na           

vysvedčení takto: 

1) prospel s vyznamenaním 

2) prospel veľmi dobre 

3) prospel 

4) neprospel 

 
j) Celkové hodnotenie žiak na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho 

klasifikácie v povinných  vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu 

jeho správania: nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných predmetoch. 

k) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných 

vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi 

dobré“. 

l) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom vyučovacom predmete nemá stupeň 

prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 

m) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom vyučovacom 

predmete. 

n) Žiak neprospel , ak má z niektorého vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške 

stupeň nedostatočný. 

o) Ročník opakuje žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo 

závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. 

p) Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa prvý 

polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný 

termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch 

mesiacov po skončení prvého polroku. 
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q) Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak je 

vyskúšaný aj hodnotený za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch 

určeným riaditeľom školy. 

r) Ak má žiak alebo rodič (ZZ) pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. alebo II. 

polroka môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa 

školy o komisionálne preskúšanie, ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka 

možno požiadať príslušný orgán miestnej samosprávy v školstve. Preskúšať žiaka 

nemožno, ak bol v klasifikačnom období z toho vyučovacieho predmetu hodnotený na 

základe komisionálnej skúšky. 

s) Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia 

SR, vykonáva komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali 

(spravidla slovenský jazyk, vlastiveda, dejepis – učivo venované SR, národným dejinám 

a pod.) 

 

 

 

XV. Výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny 

a kritériá na zníženie známky so správania 

 
A. POCHVALY 

Výchovné opatrenia sa riadia podľa platných Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

ZŠ schválenými MŠ a udeľujú sa podľa potreby. 

 

Pochvala triedneho učiteľa: 

 za výborný prospech /prospel s vyznamenaním/ - ústna pochvala 

 za najviac 5 vymeškaných ospravedlnených hodín – ústna pochvala 

 za vzornú reprezentáciu triedy a školy 

 za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 

Pochvala riaditeľom školy: 

    za vzornú reprezentáciu školy, vyššie umiestnenie v súťaži (obvod, kraj, celoslovenské kolo) 

     Za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou. 

Pochvaly sa evidujú v triednom výkaze. 

 

 

B.    OPATRENIA na posilnenie disciplíny. 

 
1. Žiakom, ktorí porušujú pravidlá tohto poriadku, bude udelené výchovné opatrenie (ďalej len VO) – 

napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy alebo 

im bude znížená známka so správania. 

2. O porušení pravidla sa robí zápis do KZ. Na zápis má právo každý vyučujúci alebo vychovávateľka. 

O zápise pedagogický zamestnanec bezprostredne informuje rodiča ( oznam v žiackej knižke, 

telefonátom, listom, emailom). 
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3. Pri udeľovaní VO a znížení známky so správania sa posudzuje závažnosť a častosť porušenia a počet 

porušení rovnakého pravidla. 

4. VO je možné udeliť aj v priebehu klasifikačného obdobia a plní oznamovaciu povinnosť o možnosť 

udelenia VO alebo v prípade pokarhania RŠ o možnosti zníženia známky so správania. 

5. Výchovným opatreniam a zníženým známkam zo správania môže predchádzať pohovor žiaka 

a zákonného zástupcu s TU, s výchovným poradcom alebo riaditeľkou školy s cieľom posúdiť 

žiakove problémy a pomôcť mu pri ich riešení. 

6. Ak sa žiak dopustí mimoriadneho závažného priestupku v priebehu klasifikačného obdobia 

bezprostredne je mu udelené pokarhanie RŠ a na konci klasifikačného obdobia prichádza do úvahy 

znížená známka so správania. V tomto prípade nejde o dva tresty lebo klasifikácia je zhodnotením 

správania za celé klasifikačné obdobie. Postupne je to aj pri posudzovaní dochádzky.  

7. Udelenie napomenutia alebo pokarhania triednym učiteľom (ďalej TU) oznámi TU a udelenie 

pokarhania RŠ oznámi RŠ rodičom žiaka preukázateľným spôsobom. 

8. O zníženej známke zo správania informuje rodičov TU po jej prerokovaní a schválení na zasadnutí 

pedagogickej rady. 

Výchovné opatrenia na zníženie známok so správania: 

 

Napomenutie triednym učiteľom udeľujeme za: 
 menej závažné priestupky a previnenia: 

 nevhodné správanie, 

 vyrušovanie na vyučovaní (vykrikovanie, prechádzanie sa po triede, žiak nepracuje 

podľa pokynov vyučujúceho), 

 zabúdanie pomôcok, 

 nevhodná úprava zovňajšku 

 neplnenie si povinnosti týždenníkov 

 1x odobratý mobilný telefón, 3 x zabudnuté prezuvky alebo nepreobutie, 

 1 neospravedlnená hodina 

Pokarhanie triednym učiteľom udeľujeme za: 
 závažné priestupky proti VŠP, za opakované priestupky, za ktoré už boli udelené napomenutia 

TU : 

   nevhodné správanie – neslušné vyjadrovanie, ironizovanie spolužiakov, 

   nedodržiavanie pokynov vyučujúcich, 

   za opakované neskoré príchody na vyučovanie, za maximálne 1 neospravedlnený deň 

(3 neskoré príchody = 1 neospravedlnená hodina) 

   opustenie školy bez povolenia, 

   2x odobratý mobilný telefón, 6x zabudnuté prezuvky alebo nepreobutie, 

   nenosenie si úboru na TSV – 3x zabudnutý úbor ( 1 zápis v KZ), 

   za 2 až 4 neospravedlnené hodiny, 

Pokarhanie riaditeľkou školy udeľujeme za: 

 veľmi závažné priestupky proti VŠP, za opakované priestupky, za ktoré už bolo udelené 

pokarhanie TU:  

   vulgárne vyjadrovanie, 

   poškodzovanie školského majetku, 

   ohrozovanie zdravia spolužiakov a zamestnancov školy, 
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   drobné krádeže (vyšetrené a dokázané) 

   klamstvo, podvádzanie (falšovanie známok, podpisov), 

   3 x odobratý mobilný telefón, 9x zabudnuté prezuvky, alebo nepreobutie, 

   nenosenie si úboru na TSV – 6x zabudnutý úbor (2zápis do KZ) 

  vylúčenie z vyučovania – umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca ( dôsledok momentálneho správania, ktorým neustále 

narúša vyučovanie a znemožňuje pokračovať vo vyučovaní bez snahy zlepšiť svoje 

správanie, prípadne bezprostredná reakcia na agresívne správanie žiaka, ktorým ohrozuje 

bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a vyučujúcich. RŠ môže podľa situácie privolať 

zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc alebo Policajný zbor. Toto opatrenie slúži na 

upokojenie žiaka a bude o ňom vyhodnotený písomný záznam). 

 5 až 9 neospravedlnených vyučovacích hodín 

 

Znížená známka so správania na 2. stupeň (uspokojivé správanie): 
 ešte závažnejšie priestupky proti VŠP, za opakované priestupky, za ktoré už bolo udelené 

pokarhanie RŠ: 

 propagácia, manipulácia a používanie návykových látok, alkoholu, cigariet, drog a iných 

toxických a omamných látok. 

Postup pri zneužívaní návykových látok upravuje vnútorná smernica – program prevencie a riešenia 

šikanovania, násilia, drogových závislostí a sociálno-patologických javov žiakov: 

 arogantné, drzé, agresívne správanie voči žiakom a zamestnancom školy, 

 šikanovanie, kyberšikanovanie, krádeže, 

 4x odobratý mobilný telefón, 12x zabudnuté prezuvky alebo nepreobutie, 

 nenosenie si úboru na hodiny TSV – 9x zabudnutý úbor (3xzápis do KZ), 

 za 10 – 20 neospravedlnených vyučovacích hodín 

 

Znížená známka so správania na 3. stupeň (menej uspokojivé správanie): 
 za opakované priestupky, za ktoré už bola znížená známka so správania na stupeň 2 

 za správanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie zamestnancov školy, 

 5x odobratý mobilný telefón, 15x zabudnuté prezuvky alebo nepreobutie, 

 Nenosenie si úboru na TSV – 12x zabudnutý úbor (4zápisy v KZ), 

 21 – 49 neospravedlnených vyučovacích hodín, 

 

Znížená známka zo správania na 4. stupeň (neuspokojivé správanie):  
 za opakované priestupky, za ktoré už bola udelená známka zo správania na stupeň 3., 

 50 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín, 

 iné veľmi vážne previnenie , ktorého sa žiak dopustí úmyselne. 

Pri závažnom porušení školského poriadku, alebo previnení sa proti dobrým mravom je možné znížiť 

známku so správania aj bez predošlej postupnosti. 
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Záverečné ustanovenia 
 

 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. 

 

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

i spolužiakov a záslužnú odmenu. 

 

Týmto vnútorným školským poriadkom sa ruší platnosť Vnútorného školského poriadku z augusta 2016. 

 
Vnútorný školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 28.08.2017 

Vnútorný školský poriadok bol prerokovaný na Rade školy dňa 04.09-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Radu školy 04.09.2017                                                               ............................................... 

           Ing. Mária Šuleková 

 

 

 

 

 

 

 

V Detvianskej Hute 05.09.2017                                                     ...................................................                                                     

                                                                                                          Mgr. Mária Novodomcová 

 

 

 

 

 

 

 


