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ÚVOD 

Školský poriadok základnej školy obsahuje práva, povinnosti žiaka a zákonného zástupcu. Hovorí 

tiež o výchovných opatreniach a organizácii školy. Slúži pre riadny chod školy. Dodržiavanie tohto 

poriadku zabezpečuje predpoklady na pokojnú prácu, príjemné prostredie a pohodu v našej škole.  

Školský poriadok vydáva riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade v súlade s 

nasledujúcimi právnymi normami: 

 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na 

základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 

praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách, 

 Vyhláška č. 203/2015 Z.z. o základnej škole, 

 Dohovor o právach dieťaťa, 

 Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 

zariadeniach, 

 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

Vyučovanie je organizované podľa platného rozvrhu hodín s nasledovným zvonením: 

VYUČOVANIE:              SKRÁTENÉ VYUČOVANIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram je povinný rešpektovať každý žiak, pedagóg a ostatní zamestnanci. 

1. hodina 7,45 – 8,30 

2. hodina 8,40 – 9,25 

3. hodina 9,45 – 10,30 

4. hodina 10,40 – 11,25 

5. hodina 11,35 – 12,20 

6. hodina 12,25 – 13,10 

7. hodina 13,40 - 14,25 

1. hodina 7,40 – 8,10 

2. hodina 8,15 – 8,45 

3. hodina 8,50 – 9,20 

4. hodina 9,30 – 10,00 

5. hodina 10,05 - 10,35 

6. hodina 10,40 – 11,10 

7. hodina 11,20 – 11,50 
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PRÁVA ŽIAKA 

„Tieto práva máš  bez ohľadu na to, kto si,  kto sú tvoji rodičia, akú máš 

farbu pleti, akého si pohlavia  či vierovyznania, akým jazykom hovoríš, 

či si telesne alebo inak postihnutý, či si bohatý alebo chudobný.“ 

(Dohovor o právach dieťaťa) 

 

 Máš právo na zaobchádzanie  podľa znenia medzinárodného dokumentu:  DOHOVOR O 

PRÁVACH DIEŤAŤA. 

 Máš právo požiadať o pomoc akéhokoľvek zamestnanca školy, ktorému dôveruješ. 

 Máš právo sa pýtať a slušne vyjadriť svoj názor. 

 Máš právo mať zohľadnené svoje zdravotné obmedzenia v zmysle odporúčaní CPPPaP. 

 Máš právo na objektívne hodnotenie svojej práce. 

 Máš právo na začiatku hodiny požiadať vyučujúceho o ospravedlnenie, ak si sa z vážnych 

dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie. 

 Máš právo v odôvodnených prípadoch byť komisionálne preskúšaný prostredníctvom 

žiadosti zákonného zástupcu. 

  Máš právo na výber povinne voliteľných  predmetov, ktoré  škola ponúka podľa svojich 

možností a počtu prihlásených žiakov.                                              

 Máš právo pracovať, učiť sa a oddychovať v pokojnej atmosfére, v čistom, bezpečnom a 

neohrozujúcom prostredí. 

 Máš právo zúčastniť sa súťaží po predchádzajúcom súhlase učiteľa a rodičov. 

 Máš právo na oddych a desiatu počas prestávok (po výmene kníh a pomôcok). 

 Máš právo podľa vlastného záujmu pracovať v záujmových krúžkoch. 

 Máš právo požiadať na hodine  o vysvetlenie, ak niečomu nerozumieš. 

 Máš právo byť v jedálni uprednostňovaný, ak máš nevyhovujúce autobusové spojenie. 

 Máš právo na ochranu pred násilím, rasizmom a iným druhom intolerancie a xenofóbie. 

POVINNOSTI ŽIAKA 

Povinnosti žiaka sú rozdelené na všeobecné povinnosti, povinnosti počas vyučovania, prestávok, 

povinnosti pri príchode a odchode do školy. 

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ŽIAKA: 

 Tvojou povinnosťou  je  poznať tento školský poriadok a dodržiavať ho. 

 Udržuj poriadok v lavici, v triede, na chodbách, v šatni, v jedálni a v celom areáli školy.  

 Dodržiavaj pravidlá slušného správania, rešpektuj mravné normy a princípy. 

 Nešikanuj, nevydieraj alebo  fyzicky či psychicky nenapádaj spolužiakov v škole ani mimo 

nej. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia, intolerancia, vandalizmus, kriminalita, brutalita, 

agresivita a rasizmus vo všetkých formách (slovom, správaním a oblečením). 

 Oznám  triednemu učiteľovi,  výchovnému poradcovi alebo dospelej osobe, ktorej 

dôveruješ,   prípady šikanovania, vydierania alebo fyzického či psychického útoku zo strany  

spolužiakov. 
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 V priestoroch školy nepropaguj žiadnym spôsobom politické strany, ideológie, sekty, ako 

i príslušnosť k rôznym smerom a skupinám. 

 Rešpektuj všetkých zamestnancov školy a dodržuj ich inštrukcie. 

 V areáli školy zosadni z bicykla, skateboardu, vyzuj si korčule.  

 Dodržuj bezpečnosť a chráň zdravie sebe aj iným. 

 Oznám vyučujúcemu úraz či nevoľnosť u seba alebo u spolužiaka. 

 Oznám poškodenie školského majetku, ktoré ohrozuje zdravie tvoje aj spolužiaka. 

 Pri rozmiestňovaní na strednú školu sa riaď pokynmi výchovného poradcu. Stanovené 

termíny  dodrž. 

 Ak nie si v škole prítomný, si povinný  učivo si dobrať sám (poznámky, úlohy). Ak mu 

nerozumieš, slušne môžeš požiadať učiteľa o jeho vysvetlenie.   

  S problémom sa obráť na službukonajúceho učiteľa. Zaklop na zborovňu len vo 

výnimočných prípadoch. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho 

učiteľa. 

 Chráň majetok školy a učebnice. Poškodený majetok a učebnice  musíš uhradiť. 

 V škole neužívaj ani legálne (alkohol, cigarety), ani  nelegálne drogy (omamné 

a psychotropné látky). 

 Nepríď  do školy pod ich vplyvom. V opačnom prípade budú privolaní tvoji rodičia. 

V prípade, ak sa rodičia nedostavia, škola bude kontaktovať orgán sociálno-právnej ochrany 

a sociálnej kurately, prípadne políciu. 

 Ak zistíš, že niektorý tvoj spolužiak alebo spolužiačka je pod vplyvom drogy alebo má 

drogu v škole, oznám túto skutočnosť ktorémukoľvek učiteľovi.  

 Z dôvodu tvojho zdravého vývinu a výkyvov pozornosti počas vyučovania nepi nápoje 

s obsahom kofeínu a chinínu (káva, energetické nápoje, cola, tonic a pod.). 

 Nenos do školy nebezpečné predmety (zbrane, nože, zápalky, pyrotechnické hračky, 

výbušniny). Ohrozuješ seba aj ostatných. 

 Prichádzaj do školy včas, čisto oblečený a upravený. 

 Vyzývavé oblečenie, extravagantná úprava zovňajšku, nosenie drahých šperkov nie je 

dovolené. 

 Na vyučovaní nie je dovolené  mať na hlave klobúk, šiltovku, kapucňu, čiapku. 

 Zo zdravotných a estetických dôvodov nie je vhodné  chodiť do školy oblečený/á 

v teplákoch. 

PRÍCHOD DO ŠKOLY A SPRÁVANIE ŽIAKA V ŠATNIACH 

 Do budovy školy vchádzaj len vchodom na to určeným – hlavným vchodom. 

 Prichádzaj na vyučovanie do triedy v čase od 7,30 hod. 

 Pre žiakov na PRVOM STUPNI platí:  
o Školská budova 1. stupňa ZŠ sa otvára o 7,15 hod. a zatvára o 7,40 hod. 

o Počas celého školského roku máš zavesené vrecko na odkladanie prezuviek. Ráno po 

príchode do školy si prezuvky z vrecka vyber a prezuj sa. Svoju obuv ulož na spodnú 

poličku. Pri odchode sa v šatni prezuj, prezuvky vlož do vrecka a zaves na vešiak. 

Prezuvky nesmú zostať  v poličke ani mimo poličky. Ostatné časti odevu musia byť 

zavesené.  

 Pre žiakov na DRUHOM STUPNI PLATÍ: 
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o Školská budova 2. stupňa ZŠ sa otvára o 7,15 hod. a zatvára o 7,45 hod. 

o  Ak prídeš neskoro, čakaj pred budovou, kým budeš pustený dovnútra. O neskorom 

príchode na vyučovanie budú informovaní rodičia prostredníctvom zápisu do 

elektronickej žiackej knižky. 

o Na začiatku školského roka dostaneš čistú, nepoškodenú a prázdnu skrinku s 

kľúčom. Takú ju na konci roka odovzdáš. 

o Pri strate kľúča  najskôr uhradíš poplatok a následne Ti bude vymenený zámok. Je 

zakázané robiť duplikáty kľúčov. 

o Do skriniek patrí odev, obuv a súprava na TSV. Nedávaj do skrinky jedlo, nápoje, 

učebnice, zošity... 

o V priestoroch šatne  sa zdržuj len pri príchode a odchode zo školy.  

o Manipuluj iba so svojou skrinkou, nesieš za ňu  zodpovednosť. 

 

SPRÁVANIE ŽIAKA POČAS VYUČOVANIA 

 Riaď sa pokynmi pedagogického zamestnanca na výletoch, školských exkurziách, zájazdoch 

a kurzoch. Nevzďaľuj  sa  od triedy bez dovolenia. 

 Na vyučovanie choď pripravený, nos si potrebné pomôcky a školské potreby. Iné veci do 

školy nepatria. 

 Dodržiavaj zasadací poriadok. Presadnúť sa môžeš len so súhlasom vyučujúceho. 

 Po zazvonení sa zdržuj vo svojej triede a na svojom mieste.  

 Ak vyučujúci  mešká na hodinu 10 minút, choď  to oznámiť do zborovne (týždenník). 

  Nekonzumuj žiadne potraviny počas vyučovacej hodiny, nápoje len so súhlasom 

vyučujúceho.  

 Neopúšťaj svoje miesto počas vyučovacej hodiny ani priestory svojej triedy bez dovolenia 

vyučujúceho. 

 V telocvični, odborných učebniach a laboratóriách  dodržiavaj prevádzkový poriadok 

príslušnej učebne. Do týchto priestorov vstupuj len v sprievode vyučujúceho.  

 Na záujmový útvar a iné mimoškolské aktivity čakaj  vyučujúceho na vopred dohodnutom 

mieste. 

 Nezdržiavaj sa v areáli školy po skončení vyučovania. 

 Po skončení vyučovania zanechaj učebňu upratanú s  vyloženými stoličkami, vypnutým 

svetlom, zatvorenými oknami. Nariadenie neplatí pre učebne s popoludňajším školským 

klubom detí. 

 Nepoužívaj mobilný telefón počas celého vyučovania vrátane prestávok. Maj ho vypnutý. 

Inak ti telefón môže vyučujúci zobrať a odovzdať ti ho až po skončení vyučovacej hodiny. 

Použiť ho môžeš iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho. 

 

 

SPRÁVANIE ŽIAKOV POČAS PRESTÁVOK 

 Nemanipuluj s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho. 

 Nezasahuj do násteniek. Slúžia všetkým. 

 Počas malej prestávky sa zdržuj v triede. Počas veľkej prestávky môžeš byť na príslušnej 

chodbe, kde máš triedu. Opustiť triedu alebo chodbu môžeš len po dovolení 

dozorkonajúceho pedagóga.  
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 Nevykláňaj sa z okien a nič z nich nevyhadzuj.  

 Po chodbách školy a v triede kráčaj. 

 Nehraj loptové hry. 

 V rámci ochrany životného prostredia šetri vodou a energiou.  

 Nemanipuluj s termostatmi na radiátoroch, oknami a so žalúziami. 

 Odpadky a papier odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, 

pisoárov, umývadiel a podobne. Dodržuj pravidlá triedenia odpadu v našej škole.  

DOCHÁDZKA DO ŠKOLY  

 Pri opakovanom (3-krát) oneskorenom a  neospravedlnenom  príchode na vyučovanie  sa 

zaráta žiakovi 1 neospravedlnená hodina. 

 Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len zo zdravotných dôvodov, pre vážnu 

udalosť v rodine alebo nepredvídané dopravné situácie. 

 Ak žiak za polrok vymešká 30% vyučovacích hodín v danom predmete, je možné na podnet 

vyučujúceho nariadiť žiakovi vykonať komisionálne (absenčné) skúšky. 

 Žiaci sa môžu prihlásiť do ŠKD a záujmových útvarov dobrovoľne. Po prihlásení je ich 

dochádzka záväzná. 

 Žiak 9. ročníka sa môže zúčastniť Dňa otvorených dverí (DOD) na strednej škole 

v sprievode zákonného zástupcu v počte 2 dni (3 dni pri talentových odboroch). Účasť na 

DOD žiak dokladuje potvrdením zo strednej školy podpísaným zákonným zástupcom. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA MÁ PRÁVO: 

 Na informácie o svojom dieťati, ktoré získava prostredníctvom žiackej knižky (1. ročník ZŠ), 

elektronickej žiackej knižky, prípadne osobne po dohovore s triednym učiteľom  alebo 

príslušným vyučujúcim v čase mimo jeho vyučovacej povinnosti, alebo v čase konzultačných 

hodín uvedených na stránke školy. 

 Na oboznámenie  sa s výchovno-vzdelávacím programom školy (www.zsbelusa.edupage.org ) 

a možnosťou sa k nemu vyjadriť prostredníctvom  Rady rodičov. 

 Písomne požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa, ak má na to opodstatnený dôvod. 

Riaditeľ školy po prijatí písomnej žiadosti o komisionálnom  preskúšaní žiaka rozhodne o jeho 

vykonaní alebo nevykonaní. 

 Požiadať ktoréhokoľvek pedagogického alebo odborného zamestnanca školy (výchovného 

poradcu, špeciálneho pedagóga, psychológa) o odbornú radu týkajúcu sa otázok výchovy 

a vzdelávania, prípadne iných problémov s dieťaťom. 

 Voliť a byť volený ako zástupca triedy v Rade   rodičov.  

 Ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní z dôvodu choroby počas 3 dní. Ak je žiak 

neprítomný v škole dlhšie ako 3 dni z dôvodu ochorenia, vyžaduje sa škole predložiť 

„Potvrdenie o chorobe“. Rodič môže ospravedlniť dieťaťu 3-dňovú neprítomnosť v škole aj 

viackrát za rok.  Škola môže v osobitne odôvodnených prípadoch požadovať „Potvrdenie o 

chorobe“ aj skôr ako po troch dňoch, ale musí mať na to vážne dôvody- napr. podozrenie zo 

záškoláctva, zanedbávanie dieťaťa a podobne. 

Potvrdenie o chorobe je zverejnené na stránke školy.  

 Pri plánovanom vymeškaní školy (prípad výletu, dovolenky a pod.) vopred písomne požiadať   

o  triedneho učiteľa – neprítomnosť žiaka 1-3 dni 

http://www.zsbelusa.edupage.org/
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o  riaditeľa školy - neprítomnosť žiaka 4 a viac dní. 

       Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania je zverejnené na stránke školy. 

 

         

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA JE POVINNÝ: 

 Oznámiť zmenu adresy bydliska, svojho telefónneho čísla alebo iné zmeny v základných 

osobných údajoch dieťaťa písomne triednemu  učiteľovi najneskôr do 7 dní od vzniknutej 

zmeny.    

 Oboznámiť  sa so školským poriadkom (www.zsbelusa.edupage.org alebo vo vestibule školy). 

 Vytvárať pre žiaka vhodné podmienky na prípravu na vyučovanie a plnenie školských 

povinností. 

 Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa, ktoré sú definované 

v školskom poriadku.  

 Informovať školu o zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa,  o zmene jeho zdravotnej spôsobilosti 

a jeho zdravotných problémoch alebo iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať  vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania. 

 Pri podozrení na parazitné ochorenie (vši) neodkladne informovať triedneho  učiteľa, navštíviť 

pediatra a zabezpečiť ich odstránenie. Následne vedenie školy upozorní ostatných rodičov na 

toto ochorenie s povinnosťou kontroly vlasov detí. 

 Oznámiť triednemu učiteľovi ochorenie na infekčnú chorobu, ktorej je jeho dieťa vystavené 

v domácom prostredí. Je nutné navštíviť s dieťaťom lekára. 

 Prebrať zodpovednosť za užívanie liekov u svojho dieťaťa. V škole sa lieky nepodávajú. 

 Prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky  a dbať, aby dieťa dochádzalo do školy 

pravidelne a včas.  

 Nahradiť alebo uhradiť škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobilo, a to 

najneskôr do ukončenia príslušného školského roka. Ak  sa nezistí vinník, vzniknutú škodu 

uhradí celý kolektív triedy. 

 Minimálne raz do týždňa pozrieť a skontrolovať známky a zápisy v ŽK (1. ročník ZŠ) 

a elektronickej žiackej knižke dieťaťa a podpísať ich. 

 Oznámiť škole dôvod  neprítomnosti svojho dieťaťa už v prvý deň jeho neprítomnosti.  Žiak 

prinesie písomnú ospravedlnenku od rodiča najneskôr do 2 dní po nástupe do školy, v opačnom 

prípade  budú vymeškané hodiny neospravedlnené. Zákonný  zástupca využije na to žiacku 

knižku (1.ročník ZŠ), zápisník žiaka (2. – 9. ročník ZŠ) alebo elektronickú žiacku knižku. 

 Vyzdvihnúť si svoje dieťa zo ŠKD (školský klub detí) do 16:30.  

 Oznámiť riaditeľovi školy  prestup dieťaťa na inú ZŠ ( písomne alebo osobne), a to do  48 

hodín od jeho nástupu na druhú  ZŠ. Je povinný osobne odhlásiť dieťa z našej školy. Ak dieťa 

neodhlási, vymeškané hodiny sa započítavajú ako neospravedlnené. 

 Niesť plnú zodpovednosť za dieťa v čase mimo vyučovania a po ukončení aktivít 

realizovaných školou. 

 Prísť na pohovor na  základe predvolania.  Ak nepríde do školy ani po 2. predvolaní, neudá 

dôvod neprítomnosti, dôvod jeho neprítomnosti je neopodstatnený alebo sa škola nemôže so 

zákonným zástupcom žiadnym spôsobom skontaktovať (zmena bydliska a telefónneho čísla 

bez písomného oznámenia škole), chápe škola správanie zákonného zástupcu ako 

nespolupracujúce.  V takomto prípade bude škola kontaktovať zriaďovateľa školy (Obecný 

úrad v Beluši) a orgán sociálnoprávnej  ochrany a sociálnej kurately. 

http://www.zsbelusa.edupage.org/
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 Osobne vyzdvihnúť žiaka, ak žiak potrebuje  opustiť budovu školy počas vyučovania. Zákonný 

zástupca zanechá odbornému alebo pedagogickému zamestnancovi  podpísaný písomný doklad 

o prevzatí dieťaťa. 

 Zobrať na vedomie, že ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín 

mesačne, škola bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci a príslušnému ÚPSVaR. 

 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

POCHVALY 

 Pochvaly sa zaznamenávajú do  žiackej knižky (1. ročník ZŠ, ďalej ŽK) a elektronickej žiackej 

knižky (ďalej EŽK). Udeľujú sa na zhromaždení triedy alebo školy. 

 Žiakovi môže byť udelená pochvala: 

o triednym učiteľom za reprezentáciu školy, vzornú dochádzku, za správanie 

a vynikajúce školské výsledky. 

o riaditeľom školy za významnú úspešnú reprezentáciu školy s umiestnením na 1.-3. 

mieste, za príkladný dobrý čin, za výborné výsledky počas celého štúdia na 

základnej škole. 

 Žiakovi môže byť udelené ocenenie od starostu obce na konci 9. ročníka za výborný prospech 

a vzorné správanie, reprezentáciu školy v krajskom a vyššom kole súťaže a za významný čin. 

 

OPATRENIA ZA PORUŠENIE ŠKOLSKÉHO PORIADKU 

 Podľa závažnosti previnenia môže byť žiakovi udelené niektoré z týchto výchovných opatrení 

po prerokovaní na pedagogickej rade (klasifikačnej porade): 

o  napomenutie od triedneho učiteľa 

 Za 2 akékoľvek zápisy v ŽK a  EŽK 

o  pokarhanie od triedneho učiteľa 

 za 3 až 6 akýchkoľvek zápisov v ŽK a EŽK  

 za 1 až 2 neospravedlnené hodiny 

 za opakované priestupky, za ktoré už bolo žiakovi udelené napomenutie od 

triedneho učiteľa a nedošlo k náprave žiaka 

o  pokarhanie od riaditeľa školy 

 za  7 až 10 akýchkoľvek zápisov  v ŽK a  EŽK  

 za veľmi závažné a hrubé porušenie školského poriadku (bez ohľadu na 

počet zápisov v ŽK a  EŽK) 

 za 3 až 5 neospravedlnených hodín 

 za arogantné, vulgárne, neslušné správanie voči spolužiakom 

a zamestnancom školy 

 za opakované priestupky, za ktoré už bolo žiakovi udelené pokarhanie od  

triedneho učiteľa, a nedošlo k náprave žiaka 

o  znížená známka zo správania – na stupeň 2, 3, 4 

 znížená známka na stupeň 2 

 za 6 až 11 neospravedlnených hodín 
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 za opakované priestupky, za ktoré už bolo žiakovi udelené pokarhanie 

od riaditeľa školy a nedošlo k náprave žiaka. 

 za veľmi závažné a hrubé porušenie školského poriadku (bez 

ohľadu na počet zápisov v ŽK, EŽK) 

 znížená známka na stupeň 3 

 za 12 až 29 neospravedlnených hodín 

 za opakované priestupky, za ktoré už bolo žiakovi udelená znížená 

známka na stupeň 2, a nedošlo k náprave žiaka. 

 za veľmi závažné a hrubé porušenie školského poriadku (bez 

ohľadu na počet zápisov v ŽK, EŽK) 

 znížená známka na stupeň 4 

 za 30 a viac neospravedlnených hodín 

 za nerešpektovanie všetkých predchádzajúcich výchovných opatrení 

a stupňov klasifikácie, pričom u žiaka nedošlo k náprave správania. 

 za veľmi závažné a hrubé porušenie školského poriadku (bez 

ohľadu na počet zápisov v ŽK, EŽK) 

 Výchovným opatreniam môžu predchádzať individuálne pohovory so žiakom a jeho 

zákonným zástupcom s niektorým zamestnancom školy (triedny učiteľ, školský psychológ, 

školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca, riaditeľ školy).  

 Pri návrhu na zníženú známku zo správania na stupeň 2, 3, 4 sú všetky priestupky 

prerokované individuálne a následne odsúhlasené pedagogickou radou. 

 Zákonný zástupca žiaka je informovaný o  výchovnom opatrení písomne alebo osobným 

pohovorom. 

 Medzi priestupky voči školskému poriadku patrí aj: 

o neplnenie si školských povinností, 

o nerešpektovanie pokynov pracovníkov školy, 

o sústavné vyrušovanie na hodinách, 

o agresívne a vulgárne vystupovanie voči spolužiakom a zamestnancom školy, 

o klamstvo a podvádzanie, 

o používanie mobilných telefónov, 

o zdržiavanie sa na chodbách po zazvonení, 

o nevhodné oblečenie a úprava vzhľadu, 

o svojvoľné opustenie budovy počas vyučovania, 

o vyhadzovanie rôznych predmetov z okien, 

o prinesenie predmetov, ktoré ohrozujú žiakov 

o poškodzovanie majetku školy. 

 Žiak, ktorý svojím správaním ohrozuje bezpečnosť, zdravie ostatných žiakov, narúša alebo 

znemožňuje vzdelávanie, bude umiestnený do miestnosti ku školskému psychológovi alebo 

školskému špeciálnemu pedagógovi (samostatná miestnosť s pedagogickým alebo 

odborným zamestnancom). Použije sa ochranné opatrenie podľa § 58 zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní.  

 Ak žiak do školy prinesie materiál s nevhodnou tematikou (témy ako násilie, neprimerané 

vnímanie sexuality, šikanovanie a podobne), jeho konanie bude riešené pohovorom so 

školským psychológom.  
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 Šikanovanie v našej škole netolerujeme v žiadnej podobe. Rovnako ani iný druh násilia, 

diskriminácie. Riadime sa podľa Smernice č. 36/2018 Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu. Každý vinník bude niesť dôsledky svojho správania. Situáciu riešime s dotknutými 

žiakmi, zákonnými zástupcami a príslušnými úradmi. 

 Ak žiak opakovane nerešpektuje školský priadok, môže triedny učiteľ, respektíve 

vedenie školy  rozhodnúť o jeho neúčasti na podujatiach organizovaných školou. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 Povinnosťou triedneho učiteľa je oboznámiť žiakov so školským poriadkom na začiatku 

školského roka a podľa potreby aj na triednických hodinách. 

 Rodičia sú oboznámení so školským poriadkom na plenárnom alebo rodičovskom združení, 

prostredníctvom informačnej tabule vo vestibule  školy a na webovej stránke školy. 

 Zmeny a doplnky školského poriadku prerokované v pedagogickej rade schvaľuje riaditeľ 

školy. 

 Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia riaditeľom školy. 

 Školský poriadok je záväzný pre každého žiaka školy. 

 Pravidlá správania v jednotlivých odborných učebniach školy sa nachádzajú  v každej 

odbornej  učebni a na webovej stránke školy. 

 

 


