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PREAMBULA 

 

V každej spoločnosti platia určité pravidlá, ktoré zabezpečujú jej nerušený chod. Platí to i pre našu 

školu. 

Školský poriadok, ktorý sme vypracovali, sa opiera o platnú legislatívu MŠ SR. Cieľom súhrnu noriem, 

zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy je 

zabezpečenie optimálneho vnútorného chodu školy a vytváranie vhodných podmienok pre 

medziľudské vzťahy tak, aby bol čas v škole efektívne využitý nielen z hľadiska vzdelávania, ale aby sa 

stal aj časom príjemne stráveným žiakmi i učiteľmi. Všetky body školského poriadku smerujú k tomu, 

aby každé naše vystúpenie v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského 

správania, aby každý zamestnanec i žiak chránil svoje zdravie i zdravie ostatných účastníkov 

vzdelávacieho procesu a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia plnenie si svojich povinností 

všetkým zúčastneným. 

 

 Pri tvorbe školského poriadku sme vychádzali: 

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

niektorých zákovov v znení neskorších predpisov, 

 z vyhlášky č. 320/2008 Z .z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z .z., 

 z vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných 

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

odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z., 

 z vyhlášky č. 204/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 305/2008 Z.z. o škole v prírode 

a ostatných platných legislatívnych predpisov zo zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 

 z Metodického pokynu č. 22/2011-R na hodnotenie žiakov základnej školy 

 z Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s MP – primárne vzdelávanie. 

 z Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa, 

 z Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej 

pornografii. 

 Zo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti 

sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. 

 Z dokumentu Stratégia Európa 2020 

 z Európskeho politického rámca Zdravie 2020 

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

zariadeniach 

 zo Sprievodcu školským rokom  MŠVVaŠ pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok 



 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade 

Školský poriadok na školský rok 2021/2022 bol prerokovaný v pedagogickej rade 

dňa 31.08.2021 

 

                                                                                                                               .................................
 

 

 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

Mgr. Miriam Žigová 

    riaditeľka školy 

Školský poriadok na školský rok 2021/2022 bol prerokovaný v rade školy 

dňa 05.10.2021 

....................................................... 

predseda rady školy 

 
 
 
Školský poriadok nadobúda platnosť dňa 02.09.2021 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            ............................. 
 
                                                                                                                          Mgr. Miriam Žigová 
                                                                                                                               riaditeľka školy 



 

 
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 

(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.) 

Obdobie školského vyučovania 

a. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. 

septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa 

končí 31. januára 2022 (pondelok). 

b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 

(utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok). 

Školské prázdniny 

Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2021/2022 sú 

uvedené v Tabuľke 1 a termíny školských prázdnin na školské roky 2022/2023 a 

2023/2024 sú v Prílohe 1. 

Tabuľka 1 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 
2021/2022 

 

 
Prázdniny 

Posledný deň 
vyučovania pred 
začiatkom prázdnin 

 
Termín prázdnin 

Začiatok 
vyučovania po 
prázdninách 

jesenné 
27. október 2021 
(streda) 

28. október – 
29. október 2021 

2. november 2021 
(utorok) 

vianočné 
22. december 2021 
(streda) 

23. december 2021 
– 7. január 2022 

10. január 2022 
(pondelok) 

polročné 
3. február 2022 
(štvrtok) 

4. február 2022 
(piatok) 

7. február 2022 
(pondelok) 

 
 
 
jarné 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 

18. február 2022 
(piatok) 

21. február – 
25. február 2022 

28. február 2022 
(pondelok) 

Bratislavský 
kraj, Nitriansky 
kraj 
Trnavský kraj 

25. február 2022 
(piatok) 

28. február – 
4. marec 2022 

7. marec 2022 
(pondelok) 

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 
Trenčiansky 
kraj 

4. marec 2022 
(piatok) 

7. marec – 
11. marec 2022 

14. marec 2022 
(pondelok) 

veľkonočné 
13. apríl 2022 
(streda) 

14. apríl – 
19. apríl 2022 

20. apríl 2022 
(streda) 

letné 
30. jún 2022 
(štvrtok) 

1. júl – 
2. september 2022 

5. september 2022 
(pondelok) 
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Celoslovenské testovania žiakov základných škôl 

(§ 155 zákona č. 245/2008 Z. z.) 

Celoslovenské testovania žiakov základných škôl sa uskutočnia v termínoch podľa 

Tabuľky 2.  

Tabuľka 2 

Prehľad termínov Testovanie 5 (T5) a Testovanie 9 
(T9) 2022 

 

Testovanie Termín Predmet 

T5 
18 . 5. 2022 
(streda) 

matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk 
a literatúra* 

T9 
riadny 
termín 

6. 4. 2022 
(streda) 

matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk 
a literatúra* 

7. 4. 2022 
(štvrtok) 

slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk 
a literatúra** 

T9 
náhradný 
termín 

21. 4. 2022 
(štvrtok) 

matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk 
a literatúra* 

22. 4. 2022 
(piatok) 

slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk 
a literatúra** 

* základná škola s vyučovacím jazykom maďarským **základná škola s vyučovacím jazykom 
ukrajinským 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka (T5) 

a. Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov 

matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom 

maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom 

maďarským). 

b. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi 

výchovno- vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa 

vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

c. Informácie o Testovaní 5 sú zverejňované na 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-

merania/testovanie-5. 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9) 

a. Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a 

literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a 

literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5
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jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), 

ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). 

b. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s 

osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, okrem žiakov   vzdelávaných   podľa vzdelávacích   

programov   pre   žiakov s mentálnym postihnutím. 

c. Informácie o Testovaní 9 sú zverejňované na 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-

merania/testovanie-9. 

 

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 

1. a 3. ročníkov ZŠ 

(§ 58 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

a. MŠVVaŠ SR zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a 

športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov 

žiakov 1. a 3. ročníkov. Informácie o testovaní sú zverejnené na 

https://www.testovanieziakov.sk/stranka/vseobecne-informacie. 

b. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné 

uskutočniť v termíne od 2.9.2021 do 29.10.2021 vo všetkých základných školách v 

SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky 

žiakov zadajú školy do ISTŽ – https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 

30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Metodické pokyny 

pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne 

dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-

pokyny-pre-testovanie. 

c. Po uzatvorení   celoslovenského testovania   pohybových   predpokladov bude   

možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu 

dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej 

úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej 

populácii vo svojej vekovej kategórii. 

d. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov 

žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie 

testovania je zodpovedný riaditeľ školy. 

 

Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických 

dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku. 

Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii 

alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o 

poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni. 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
https://www.testovanieziakov.sk/stranka/vseobecne-informacie
https://www.testovanieziakov.sk/
https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie
https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie
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ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA 

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín 
je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci. 
 
Časový harmonogram dňa 
Príchod žiakov do školy do 07,45 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 
 
 

ČAS Náplň práce 

6.15-7.35 ŠKD 
záujmová, výchovná a vzdelávacia činnosť pre prihlásené 

deti 

7.35-7.50 škola príchod žiakov do školy 

7.50-8.00   škola príprava na vyučovanie, triednická komunita 

8.00-15.30 škola vyučovanie podľa určeného rozvrhu 

11.45-16.30 ŠKD záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť pre prihlásené deti 

9.40 - 10.00 škola desiata  -  zdravotná prestávka 

11.45-14.00 škola obed v školskej jedálni 

 
 

 

Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch podľa 

rozpisu, schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v zborovni školy. 

Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV  

Škola má záujem pripraviť svojich žiakov  pre život tak, aby  sa vedeli v ňom správne 

orientovať, poznali hodnoty, našli si primerané uplatnenie, boli šťastní. K tomu je potrebné, 

aby  si žiaci: 

- osvojili a zachovávali základné pravidlá a časový harmonogram a program školy, 

rešpektovali jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispeli k dobrej atmosfére 

- osvojili zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku 

primeranej úrovni. 

 

 

Vyučovacie hodiny Prestávky 

1. 08.00 - 08.45 08.45 - 08.55 

2. 08.55 - 09.40 09.40 - 10.00 

3. 10.00 -10.45 10.45 -10.55 

4. 10.55 -11.40 11.40 -11.50 

5. 11.50 -12.35 12.35 -12.45 

6. 12.45 -13.30  
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 PRÁVA DIEŤAŤA  - (Deklarácia práv dieťaťa) 

a) Právo na meno a štátnu príslušnosť. 

b) Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj. 

c) Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. 

d) Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby. 

e) Právo na opateru pri telesnom , duševnom alebo sociálnom postihnutí. 

f) Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. 

g) Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie. 

h) Právo na prednostnú ochranu a pomoc. 

i) Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou, využívaním. 

j) Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a 

bratstva. 

 

ŽIAK / DIEŤA MÁ PRÁVO - (§ 144ods.1,2,3 školského zákona) na 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

b) bezplatné vzdelanie v základných školách, 

c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky  v materských školách, 

d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku, 

e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný 

stav v    rozsahu ustanovenom školským zákonom, 

f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie 

predmety, 

g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,  

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a   

sexuálnemu násiliu, 

l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami,  záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 

24, 

o) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej       

súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného 

predpisu.80a) 

p) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245#f3529975
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potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a 

vzdelávanie umožňujú;  

q) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní 

špeciálne učebnice, učebné texty, pracovné zošity, multimediálne pomôcky a 

špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa 

zabezpečuje právo na vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku ako ich 

prirodzenej komunikačnej forme;14) nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje 

právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s 

narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a 

vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania. 

 

POVINNOSTI  ŽIAKA/DIEŤAŤA  – (§ 144 ods. 4 školského zákona)  

Žiak je povinný: 

a) Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania. 

b) Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského 

zariadenia. 

c) Chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý 

škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie. 

d) Chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli 

bezplatne zapožičané. 

e) Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento 

zákon neustanovuje inak. 

f) Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

g) Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia. 

h) Rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a 

dobrými mravmi. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 

 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA/DIEŤAŤA MÁ PRÁVO - (§ 144ods.5,6 školského zákona) 
Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré 

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, 

národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia 

možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy;  

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo: 
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a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení 

poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade 

so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

podľa školského zákona, 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a 

školským poriadkom, 

c) podávať podnety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu, 

d) požiadať učiteľa o konzultácie, 

e) byť informovaný o všetkých výchovných opatreniach, ktoré škola uplatňuje voči jeho 

dieťaťu, 

f) v odôvodnených prípadoch požiadať o začlenenie dieťaťa, 

g) žiadať o možnosť plnenia školskej docházky mimoúzemia SR pri dodržaní všetkých 

náležitostí stanovených „školským zákonom.“  

h) vybavovať úradné záležitosti na sekretariáte školy, 

i) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 

alebo školského zariadenia, 

j) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

   

 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA JE POVINNÝ  - ( §144 ods. 7,8,9 a 10 školský zákon) 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 

plnenie školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho 

dieťaťa, jeho zdravotných  problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré 

by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

e) spolupracovať s triednym učiteľom pri odstraňovaní prípadných výchovných a 

vzdelávacích nedostatkov, zúčastňovať sa triednych aktívov a informačných dní, 

f) v prípade potreby konzultácie s vyučujúcim si vzájomne dohodnú termín v mimo 

vyučovacom čase. Nie je dovolené narúšať vzdelávací proces akýmkoľvek spôsobom. 

V neodkladných a výnimočných prípadoch k návšteve súhlas dáva riaditeľ alebo ním 

poverená osoba, 

g) dbať a dohliadať na dochádzku žiaka do školy, sledovať jeho včasný príchod, v prípade 

vymeškaných hodín tieto neodkladne písomne ospravedlniť, vrátane návštev 

u lekára, 

h) zákonný zástupca je zodpovedný za výchovu dieťaťa v plnej miere, za jeho správanie v 

škole i mimo školy, 
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i) dohliada na úpravu a oblečenie dieťaťa, nevhodné a výstredné oblečenie do školy 

nepatria. Rešpektuje pripomienky pedagógov, napomáha etickej a spoločenskej 

výchove, 

j) zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť škodu, ktorú jeho dieťa spôsobí na cudzom 

majetku úmyselným spôsobom, alebo neúmyselne pri porušení vyššie uvedených 

ustanovení, 

k) zákonný zástupca berie na vedomie, že škola nie je zodpovedná za prípadnú stratu 

vecí, ktoré nepatria do školy a nesúvisia s vyučovacím procesom (mobilné telefóny, 

prehrávače, šperky, financie...)  

l) zákonný zástupca je povinný včas uhradiť poplatok za obedy a iné poplatky súvisiace 

s výchovno – vzdelávacím procesom 

Rodičia rešpektujú, že pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej 

činnosti postavenie chránenej osoby podľa zákona č.300/2005 Z.z. a má právo na ochranu 

pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti. Akékoľvek slovné, písomné 

zastrašovanie a vyhrážky zo strany rodiča voči pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom školy je neprípustné 

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak 

mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona ; dôvody neprítomnosti 

dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom;  

 

Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo 

výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie 

o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho 

neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po 

sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia potvrdenie od lekára. 

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2020 sa 

ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, 

lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich 

vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 
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POCHVALY A OCENENIA 

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

alebo statočný čin podľa § 58 školského zákona. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo 

písomne. Škola udeľuje: 

 pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v KZ 

 pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka alebo do internetovej žiackej knižky 

 pochvalu od triedneho učiteľa 

 pochvalu od riaditeľa školy 

 diplom 

 po schválení rodičovskou radou vecnú /finančnú/ odmenu 

2. Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie starostovi obce ako 

zriaďovateľovi školy. 

3. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 

4. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny 

učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby. 

5. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol zachránený 

ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu 

alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky. 

6. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu 

žiaka. 

7. Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách školy môže byť žiakom udelené za 

polročné hodnotiace obdobie nasledovné ocenenie: 

 

Kolo: Umiestnenie     na 

súťaži 

Pochvala Realizácia 

Školské 1. -3. miesto pochvala tr. učiteľom Diplom  

+ odmena z RZ 
Okresné 1. -3. miesto pochvala riaditeľom 

školy 

rozhodnutie RŠ  

+ odmena z RZ 
Krajské + vyššie úspešný riešiteľ,  

1. - 3 . miesto 

pochvala riaditeľom 

školy 

rozhodnutie RŠ + 

odmena z RZ 
 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenia školského poriadku. Spravidla 

predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne 

prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto 

opatrení: 

- zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu, zadaním poznámky do 

internetovej žiackej knihy 

- zápis do žiackej knižky 
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- napomenutie triednym učiteľom a pokarhanie triednym učiteľom 

- riaditeľské pokarhanie 

- znížená známka zo správania (MP č. 22/2011 na hodnotenie  žiakov ZŠ) 

V klasifikačnom období hodnotí škola porušovanie školského poriadku žiakom 

 rozhodnutím o riaditeľskom pokarhaní  (Proti tomuto môže zákonný zástupca 

   podať odvolanie v termíne uvedenom na rozhodnutí) 

 zníženou známkou zo správania.    

 

1.  Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné 

alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza 

spravidla zníženiu stupňa zo správania. 

2. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. 

3.  O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného 

zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka. 

4. Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm. c) a d) školského zákona 

sa odôvodní v  katalógovom liste žiaka. 

5.Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy 

alebo školského zariadenia  môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie 

žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca; riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne 

privolá 

a) zákonného zástupcu, 

b) zdravotnú pomoc, 

c) policajný zbor. 

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 

vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam (§ 58 ods. 3 a 4 školského  

zákona). Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 školského zákona, riaditeľ 

bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť. 

6. Za neospravedlnené hodiny môžu byť navrhnuté žiakovi výchovné opatrenia alebo znížená 

známka zo správania. 

Za neskorý príchod na vyučovanie 3x – 1 neospravedlnená hodina 

Za neskorý príchod na vyučovanie, ak čas prevýši 15 minút, hodina sa počíta ako 

neospravedlnená. 

Žiaci prvého ročníka nebudú postihovaní zníženými známkami zo správania za 

neospravedlnené hodiny.  Dostávajú pokarhanie od riaditeľa školy. 
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Počet neospr. hod.                                                Výchovné opatrenie 

1 - 4    napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom - podľa závažnosti 

5 -10 pokarhanie od riaditeľa školy – podľa závažnosti 

11 – 25 o 1 stupeň znížená známka 

26 -59 o 2 stupne znížená známka 

viac ako 60 o 3 stupne znížená známka 

 

Ak počet neospravedlnených hodín je väčší ako 15 hodín za mesiac – považuje sa to za 

zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia vyplácania prídavku 

na dieťa zákonnému zástupcovi, škola oznámi zanedbávanie plnenia PŠD v zmysle 

ustanovenia § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene 

a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o soc.poistení v znení neskorších predpisov príslušný úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny a obci v územnej pôsobnosti, v ktorej sa škola nachádza 

a v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. 

Ak počet neospravedlnených hodín dosiahne viac ako 60 hodín v príslušnom školskom roku 

– dopustil sa zákonný zástupca priestupku ( priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania 

dieťaťa alebo zanedbávania starostlivosti  o povinnú školskú dochádzku dieťaťa v zmysle § 37 

zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve – možno uložiť 

pokutu do 331,50 EUR). Priestupky prejednáva obec. 

Ak počet neospravedlnených hodín dosiahne viac ako 100 vyučovacích hodín bez náležitého 

ospravedlnenia, je potrebné zo strany príslušnej obce podávať podnety na trestné stíhanie 

zákonných zástupcov v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona č.300/2005 – ohrozovanie 

mravnej výchovy mládeže. 

 

Napomenutie triednym učiteľom 

Napomenutie triednym učiteľom sa udeľuje žiakovi za jednorazové menšie porušenie 

vnútorného poriadku školy - zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, prezúvok, 

úboru na TSV, odpisovanie od spolužiakov, používanie ťahákov pri písomkách 

a odpovediach, neplnenie si povinností týždenníka, neskoré príchody na vyučovaciu 

hodinu, jednorazové neslušné správanie v škole alebo na verejnosti 

 

Pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje za: 

a) opakované menšie porušenie vnútorného poriadku školy, 

b) jednorazové závažnejšie porušenie vnútorného školského poriadku, 

c) 1-4  neospravedlnených hodín v priebehu polroka daného školského roka, 

d) výstredné oblečenie alebo úpravu zovňajšku, 

e) neprezúvanie sa, 

f) narušovanie vyučovacieho procesu, 

g) za prechovávanie cigariet /vrátane elektronických/, 

h) použitie mobilného telefónu počas  vyučovania, prestávky a školou organizovaných 

podujatí 
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Pokarhanie riaditeľom školy sa udeľuje za: 

a) opakované závažnejšie porušenie vnútorného školského poriadku, 

b) keď pokarhanie triednym učiteľom nebolo účinné, 

c) 5-10  neospravedlnených hodín v priebehu polroka daného školského roka, 

d) úmyselné poškodzovanie školského majetku, spojené  s plnou  finančnou  úhradou  

poškodeného školského zariadenia, 

e) jednorazové závažné porušenie vnútorného školského poriadku 

v škole  a na akciách organizovaných školou a mimo školy, 

f) sociálno-patologické javy v správaní, arogantné správanie, vulgárne a neslušné 

správanie, 

g) opakované výstredné oblečenie alebo úpravu zovňajšku, 

h) opakované neprezúvanie sa, 

i) opakované narušovanie vyučovacieho procesu,  

j) jednorazové fajčenie /vrátane fajčenia elektronickej cigarety/  

k) provokáciu,  urážanie  a zosmiešňovanie  spolužiaka,  za  urážanie  jeho  rodiny,   

národnosti, vierovyznania a pod.  

l) opakované použitie mobilného telefónu počas  vyučovania, prestávky a školou 

organizovaných podujatí, 

m) falšovanie úradného dokumentu /ospravedlnenie od rodičov, potvrdenie od lekára, 

záznam v ŽK, klasifikačnom hárku a pod./ 

Znížená známka zo správania: 

Druhého stupňa 

a) za 11-25 neospravedlnených hodín v priebehu jedného polroka na vyučovaní a 

akciách organizovaných školou, 

b) za opakované porušovanie jednotlivých pravidiel školského poriadku, keď pokarhanie 

riaditeľom školy nebolo účinné, 

c) za tykanie zamestnancovi školy a jeho slovné osočovanie, 

d) za prechovávanie alebo použitie cigariet, alkoholu, drog a iných omamných látok v 

škole a na akciách organizovaných školou, 

e) za poškodzovanie školského majetku, 

f) fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie, úmyselné ubližovanie,   

g) opakované provokácie, urážanie a zosmiešňovanie spolužiaka, za urážanie jeho 

rodiny,  národnosti, vierovyznania, šikanovanie spolužiakov  

h) krádež menšieho rozsahu v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania  

 

Tretieho stupňa 

a) za 26-59 neospravedlnených hodín v jednom polroku, 

b) za závažné porušenie pravidiel správania a školského poriadku, 

c) za vulgárne vyjadrenie sa na adresu ktoréhokoľvek zamestnanca školy, vyhrážanie sa 

fyzickým napadnutím a poškodením súkromného majetku zamestnanca, 

d) dopúšťa sa ďalších previnení vrátane trestnej činnosti. 
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Štvrtého stupňa 

a) za viac ako 60 neospravedlnených hodín v jednom polroku, 

b) za sústavné porušovanie pravidiel správania a školského poriadku, 

c) za zámerné narúšanie korektných vzťahov medzi spolužiakmi, 

d) za závažné previnenia ohrozujúce ostatných spolužiakov a zamestnancov školy, 

e) za spáchanie trestného činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov. 

 

 

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA  ŽIAKA 

1.  Žiak sa v škole správa slušne, dbá na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa 

svojich schopností sa svedomite pripravuje na vyučovanie a dodržiava školský poriadok.  

2.  Žiak chodí do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuje sa na 

činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a 

záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná. 

3.  Žiak chodí do školy vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Na hodinu 

TSV si nosí cvičebný úbor, úmyselne porušenie tohto pravidla sa bude riešiť výchovnými 

opatreniami a zníženou známkou zo správania.  

4. Cvičný úbor žiak po použití na hodine TSV z hygienických dôvodov nenosí na 

nasledujúcich hodinách. 

5. Pri vstupe do budovy si žiaci snímajú pokrývku hlavy a počas pobytu v škole ju majú 

odloženú. Prezúvajú sa v šatni, veci si odkladajú do skriniek v šatni ( Každý žiak má svoju 

pridelenú skrinku s uzamykateľným uzáverom). Odporúčame šatstvo a obuv označiť, aby 

sa predchádzalo zámene či odcudzeniu. Prezúvky nesmú znečisťovať podlahu v triede 

a na chodbách a nesmú byť zároveň športovou obuvou na vyučovacie hodiny telesnej 

výchovy.  

6. Maľovanie sa pre žiakov ZŠ zo zdravotného hľadiska nie je vhodné. Miera tolerancie je 

stanovená na aplikáciu jemného, málo výrazného make-upu t.j. vyživujúca bezfarebná 

špirála, bezfarebný, málo výrazný lesk na pery. 

7. Používanie pearsingov je povolené v počte maximálne 1 ks, pričom kovová „ozdoba“ 

nesmie byť neprimerane veľká (t.j. priemer cca 0,5 cm). Pearsing nesmie byť na tvárovej 

časti hlavy. U dievčat vzhľadom na prirodzenosť nosenia náušníc sú samozrejme 

povolené, za predpokladu že ich veľkosť z bezpečnostného hľadiska nie je nadrozmerná 

(t.j. max. cca 3 cm). Trvalé tetovanie je zakázané, resp. nesmie byť na viditeľnom mieste. 

Z bezpečnostných dôvodov je samozrejmosťou zákaz nosenia kovových ozdôb na 

hodinách TSV. Tiež nie je dovolené nosenie výstredných náušníc, expanderov a tunelov. 

8. Farbenie vlasov pre žiakov ZŠ zo zdravotného hľadiska tiež nie je vhodné. Maximálna 

miera tolerancie je jemné zafarbenie pramienkov vlasov (melír). Ak sa žiak rozhodne 

prefarbiť si vlasy, musí si zvoliť odtieň farby približne v škále pôvodnej farby a táto farba 

by mala byť na vlasoch trvalejšie. Nepovoľujú sa neprirodzené farby pre farbu vlasov 

(modrá, zelená a pod.), časté striedanie farieb a ani aplikácia rôznych protichodných 

farieb na vlasoch súčasne. Vzhľadom na to, že náprava pri porušení tejto normy nie je 
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tak rýchlo možná, sankciou musí byť disciplinárne opatrenie až na úrovni zníženej 

známky zo správania, obzvlášť pri opakovanom porušovaní tejto normy. Účesy vo forme 

chocholov, vystrihaných pásov a vyholenej lebky sú zakázané, nakoľko evokujú 

propagáciu nehumánnych hnutí a smerov. Dĺžka vlasov nesmie obmedzovať funkciu 

zmyslových orgánov (hlavne očí).   

9.  Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy; 

zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za 

podmienok určených školským poriadkom. 

10.  Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov; musí rešpektovať 

zákaz prechovávania a užívania drog. Nesmie fajčiť, piť alkoholické nápoje ani 

energetické a lebo požívať iné zdraviu škodlivé látky. Porušenie zákazu sa bude 

považovať za hrubé porušenie školského poriadku postihované zníženou známkou zo 

správania.  

11. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, drogy alebo iné veci, 

ktoré ohrozujú bezpečnosť, vlastné zdravie, zdravie spolužiakov a pedagogických 

zamestnancov. 

12.  Žiak je povinný dbať na základné hygienické pravidlá. Každý žiak má vlastné hygienické  

vrecúšku. Hygienické potreby pravidelne používa. 

13.  Žiaci prichádzajúci do školy na bicykli, všetkých druhov skatebordov, kolieskových 

korčuliach alebo kolieskových botaskách sa zdržiavajú vo vonkajších priestoroch len na 

vlastné nebezpečenstvo. Vstup do školy, telocvične, ŠJ je na a s týmito športovými 

náradiami zakázaný. 

 

DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY 

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a 

zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných 

predmetov pre prihlásených žiakov, dochádzka do ŠKD pre zaradených žiakov je 

povinná počas celého školského roku. 

2. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní rodič vopred oznámi triednemu učiteľovi. V deň 

návratu žiak predloží triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie, v prípade, že tak neurobí 

ani na nasledujúci vyučovací deň, triedny učiteľ mu vymeškané hodiny neospravedlní. 

3. Uvoľnenie žiaka jeho zákonným zástupcom je možné výlučne na základe písomnej 

žiadosti rodiča: 

 z jednej vyučovacej hodiny  - uvoľňuje príslušný vyučujúci 

 na jeden až dva dni – uvoľňuje triedny učiteľ 

 na viac ako dva dni – uvoľňuje riaditeľ školy 

Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na 

vyučovaní. 

4. Uvoľňovanie žiaka z vyučovania na žiadosť rodiča. Rodič písomne požiada o uvoľnenie 

svojho dieťaťa z vyučovania na viac ako dva dni z rodinných dôvodov. Písomnú žiadosť podá 

riaditeľovi školy a informuje o tom triedneho učiteľa. Žiak sa zapisuje do triednej knihy ako 
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chýbajúci a vymeškané hodiny sa mu ospravedlnia. Žiak je povinný po nástupe do školy 

dobrať zameškané učivo najneskôr do piatich dní. Ak žiak vymešká počas pol roka viac ako 30 

% z vyučovacieho predmetu a počet známok neumožní uzavrieť klasifikáciu, môže byť na 

podnet riaditeľa školy ( na návrh vyučujúceho ) komisionálne preskúšaný. 

5. Uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie. Triedny učiteľ na základe písomnej žiadosti 

rodiča uvoľní žiaka z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať 

v čase mimo vyučovania. Žiak je povinný priniesť triednemu učiteľovi do dvoch dní 

ospravedlnenku. 

6. Neprítomnosť žiaka pre chorobu. V prípade ochorenia sa žiak nezúčastňuje vyučovania 

a zapisuje sa jeho absencia do triednej knihy. Rodič má povinnosť do 48 hodín oznámiť 

triednemu učiteľovi dôvod vymeškania dieťaťa zo školy. V prípade podozrenia záškoláctva 

triedny učiteľ kontaktuje rodiča po dvoch dňoch absencie žiaka/keď sa rodič neozve. Žiak 

prinesie ospravedlnenku od lekára a odovzdá ju triednemu učiteľovi najneskôr do dvoch dní 

od nástupu do školy. Žiak je povinný dobrať zameškané učivo do piatich dní. Ak je žiak 

hospitalizovaný v nemocnici, prípadne v inom zariadení a zúčastňuje sa tam výchovno-

vzdelávacieho procesu, do triednej knihy sa nezapisuje, danú skutočnosť poznačí triedny 

učiteľ do poznámky v triednej knihe. 

7. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je 

povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole. Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti 

žiaka: choroba žiaka, mimoriadne udalosti v rodine, účasť žiaka zaradeného na organizovanej 

športovej príprave, na súťažiach, v štátnej reprezentácii, lekárom nariadený zákaz dochádzky 

do školy, náhle prerušenie hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne nepriaznivé 

poveternostné podmienky, iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú účasť v škole na základe 

posúdenia riaditeľa školy. 

 Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva alebo je v trvalom styku, na prenosnú 

chorobu, oznámi to ZZ žiaka bezodkladne  riaditeľovi. V takomto prípade môže žiak opäť 

nastúpiť do školy iba so súhlasom lekára. 

Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi, resp. riaditeľovi školy 

každé vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov. 

8. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný 

zástupca (rodič) porušujú § 20 Školského zákona – plnenie povinnej školskej dochádzky, 

neprítomnosť žiaka na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú: 

9. Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy: Ak má žiak opustiť školu počas vyučovania v zmysle 

bodu 2 a bodu 4 tohto poriadku (plánované ošetrenie u odborného lekára, mimoriadna 

udalosť v rodine a pod.), zo školy môže odísť len v sprievode zákonného zástupcu. 

10. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na 

vyučovaní predmetu v predpísanom úbore a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri 

vyučovaní. Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú 

vyučovaciu hodinu, žiak sa vyučovania predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia 

riaditeľa školy vydaného na žiadosť rodičov. 
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SPRÁVANIE SA ŽIAKOV POČAS VYUČOVANIA 

1. Žiaci sú povinní správať sa k vyučujúcim, učiteľom a ostatným zamestnancom školy 

slušne, zdvorilo a s úctou. Sú povinní rešpektovať ich pokyny a nariadenia. 

2.  Žiaci sú povinní správať sa k ostatným žiakom školy slušne, zdvorilo a s úctou. 

Šikanovanie sa bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku, postihované 

zníženou známkou zo správania. 

3. Žiaci sú povinní šetriť školský majetok a preto dbajú na šetrné zaobchádzanie 

s pomôckami a ostatným inventárom. Za poškodenie školského majetku ( úmyselne 

alebo z nedbanlivosti) je rodič žiaka povinný spôsobenú škodu uhradiť.  

4. Žiaci sú povinní pripravovať sa podľa rozvrhu hodín v rámci svojich schopností na 

vyučovanie, chodiť do školy pravidelne a včas a zúčastňovať sa akcií poriadaných školou. 

Na týchto akciách sa žiaci riadia podľa pokynov svojich učiteľov. Sú povinní rešpektovať 

ich nariadenia. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do záujmových 

útvarov je pre zaradených žiakov povinná. 

5. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na miestne určenom podľa zasadacieho 

poriadku, miesto určené v zasadacom poriadku môže meniť len so súhlasom 

vyučujúceho. 

6. Na vyučovacej hodine sa  žiak  správa slušne, sleduje činnosť v triede, je 

aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje, ak   sa  žiak  na  vyučovanie   nepripravil, 

má  možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny. 

7. Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto... len so 

súhlasom vyučujúceho. 

8. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. 

Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak 

žiak zistí stratu nejakej svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie 

opatrenia. 

9. V škole žiaci zdravia dospelých pozdravom  „Dobrý deň“ a oslovuje  pán - pani. Ak počas 

vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdravia ju tým, že vstanú.  Rovnako zdravia 

pri odchode dospelého z triedy. Na hodinách TSV, VYV, HUV, ENV, NBV, SEE/THD a pri 

písomných prácach žiaci nevstávajú. 

10. Počas vyučovania žiaci dbajú na čistotu svojho prostredia, po vyučovaní upravia triedu 

(vyložia na stôl  alebo zasunú stoličky do odkladacieho priestoru v stole, pozbierajú 

papiere, v stredu odkladací priestor pod lavicou musí ostať prázdny). 

  

MOBILNÉ TELEFÓNY(MP 3, MP 4 a iné IKT prostriedky) 

 Je zakázané používať mobilné telefóny v priestoroch školy. 

 Žiak je povinný vypnúť mobil pred vstupom do budovy a môže ho zapnúť až po 

odchode z budovy školy. Počas vyučovania má mobilný telefón uložený v aktovke. 

 Žiaci majú právo uložiť si pred vyučovaním svoj vypnutý mobilný telefón do 

uzamykateľnej skrinky umiestnenej v zborovni. 

 Žiak je osobne zodpovedný za dané zariadenia. 
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 Žiak počas vyučovania(prezenčného a dištančného) nemá právo zhotovovať obrazový 

alebo zvukový záznam. 

 V odôvodnenom prípade potreby použitia mobilného telefónu požiada žiak o 

povolenie triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. 

 Ak žiak na vyučovaní alebo počas prestávky nedovolene použije mobilný telefón, 

vyučujúci je povinný odobrať mu ho a uložiť ho v prítomnosti dotknutého žiaka do 

uzamykateľnej skrinky umiestnenej v zborovni. Pred odobratím telefónu si ho žiak 

vypne. Následne vyučujúci túto skutočnosť zapíše do klasifikačného záznamu a 

oznámi triednemu učiteľovi. 

 Odobratý mobilný telefón môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka u riaditeľa školy, 

zástupcu riaditeľa školy alebo nimi poverenej osoby. 

 

SPRÁVANIE SA ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKY 

 Počas prestávky žiak nebehá, neruší a neobmedzuje spolužiakov, bez dovolenia nesmie 

opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú 

potýčky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. 

Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov.  

 V prípade zistenia šikanovania situáciu rieši triedny učiteľ a bez výnimky každého žiaka 

potrestá zníženou známkou zo správania. Tieto priestupky žiakov je triedny učiteľ 

povinný riešiť s rodičmi na výchovnej komisii za prítomnosti sociálnej kurátorky. 

 Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné 

odpadky. 

 Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené 

na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie 

osobnej hygieny. Dvere počas malých prestávok sú na triedach otvorené. Žiaci sa 

zdržiavajú vo vlastných triedach. 

 Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas nej sa žiaci prechádzajú na 

školskom dvore a rešpektujú pokyny dozor konajúcich pedagógov. Žiakom počas veľkej 

prestávke na školskom dvore sa prísne zakazuje : zachádzať za budovu školy k budove 

ŠKD, znečisťovať školský dvor a jazierko. 

 Za nepriaznivého počasia sa žiaci zdržujú na školských chodbách: žiaci z druhého stupňa 

na chodbe na 2. poschodí, žiaci prvého stupňa na prízemí a žiaci špeciálnych tried 

zostávajú v triede. 

 Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a 

disciplinovane pred koncom prestávky sa presunú pred odbornú učebňu, kde čakajú na 

vyučujúceho. Vstup do učební je bez vyučujúceho zakázaná. 

 Pre pomôcky chodia určení žiaci cez prestávky. 

 Žiaci 1.-4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich 

učiteľov. Žiaci 5.-9. ročníka odídu spoločne a disciplinovane tesne pred začiatkom 

hodiny TSV a čakajú na svojho učiteľa na spojovacej chodbe pred telocvičňou. Z 

telocvične odchádzajú spoločne pod vedením pedagóga. 
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 Žiaci na pracovné vyučovanie, techniku chodia z triedy pod vedením vyučujúceho. 

 

SPRÁVANIE  ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

1. Obedy sa vydávajú od 11.40 do 14.00 hod. 

2. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.  

3. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy. Obedujú až po 

skončení vyučovania ( nie cez prestávky medzi vyučovacími hodinami). 

4. Žiaci prichádzajú slušne, nie behom pred školskú jedáleň, do jedálne vstupujú len na 

pokyn dozor konajúceho učiteľa, postavia sa do radu a nepredbiehajú sa. V ŠJ sa žiaci 

správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov ŠJ. 

5. Prevzatú a zaplatenú stravu stravník všetku konzumuje v jedálni, vrátane 

ovocia, jogurtov! V jedálni najprv žiaci zjedia polievku, potom druhé jedlo. Počas 

stolovania i celého pobytu v školskej jedálni sa správajú kultúrne, nebehajú, 

nevykrikujú. Pri stole sedia vždy maximálne štyria žiaci.  

6. Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor 

vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad. 

7. V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť 

pedagogickému dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie 

nedostatku, ktorý býva príčinou školského alebo pracovného úrazu. 

8. Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok si odstráni sám 

alebo požiada pracovníčku pri odbere použitého riadu o uvedenie stola do dobrého 

hygienického stavu. 

9. Počas pandémie ochorenia COVID 19 dodržiavať Organizáciu stravovania v ŠJ 

uvedenú v  Pokynoch upravujúcich podmienky základnej školy a školského klubu detí 

na obdobie školského roku 2021/2022, ktoré sú prílohou  šk.poriadku. 

 

 POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV 

Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe.  

Povinnosti týždenníkov: 

a) Týždenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede i v priestoroch pred 

triedou a v šatni po dobu vyučovania. Pred vyučovaním sú povinní pripraviť 

popisovače (fixky) na biele tabule a iné potreby na vyučovanie podľa pokynov 

vyučujúcich. 

b) Na každej hodine hlásiť neprítomných spolužiakov. 

c) Počas prestávky vetrať, polievať kvety, čistiť tabuľu. 

d) Po skončení vyučovania zotrieť tabuľu: popisovače, stierku a ostatné pomôcky uložiť, 

zavrieť obloky, prekontrolovať uzávery vody, zamknúť triedu. 

e) Týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou - počas prestávky vypínajú 

osvetlenie tried. 

f) Pri   zistení, že v triede je niečo pokazené, túto skutočnosť oznámia ihneď 

triednej učiteľke/učiteľovi. 
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g) Týždenníci informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu 

do 10 minút po začatí vyučovacej hodiny. 

h) Cez veľké prestávky zostávajú v triede, dbajú o vetranie triedy. 

i) Po skončení vyučovania prekontrolujú poriadok v triede  a zabezpečia, aby si 

spolužiaci po sebe upratali a vyložili stoličky.  

j) Pri odchode do odbornej učebne, telocvične  zamykajú svoje triedy, ak to triedny 

učiteľ neustanoví iným spôsobom (poverí niektorých žiakov zamykaním). 

 

STAROSTLIVOSŤ O UČEBNICE, UČEBNÉ POMÔCKY A  ŠKOLSKÉ ZARIADENIE 

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote 

svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. 

Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov 

pedagógov. 

2. Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku. 

3.  Manipulovať   s   oblokmi,   závesmi,   žalúziami,   svetelnými   vypínačmi, 

audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení škodu 

hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, 

škodu uhradí kolektív triedy. 

4.   Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné 

poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka (zákonný zástupca žiaka). 

5. Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice odovzdá škole, z ktorej odchádza. 

 

ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, 

vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na 

lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny. 

2. Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu zoradení a pod jeho vedením všetci 

odídu do šatne. V šatni sa preobujú, oblečú si svoje zvršky a pod dozorom 

vyučujúceho opustia budovu školy. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný. 

3. Po skončení vyučovania idú žiaci domov: Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu 

pedagóga v budove školy nie je dovolené! 

 

POVINNOSTI ŽIAKOV MIMO ŠKOLY 

1. Žiak sa vo verejných zariadeniach (puby, bistrá, reštaurácie..) nesmie zdržiavať v 

spojitosti s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach  

nainštalované. 

2. 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. 

3. Žiak sa môže zúčastniť filmového, divadelného predstavenia alebo iného 

kultúrneho a zábavného programu, ak nie je program nevhodný pre školskú mládež. 
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Večerného predstavenia sa môže žiak zúčastniť iba v sprievode rodiča alebo ním 

poverenej osoby. 

4. Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa 

žiaci riadia pokynmi pedagógov. 

5. Žiak sa úctivo a zdvorilo  správa nielen k svojim rodičom, priateľom, ale aj 

k pedagógom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraví. 

6. Žiak sa správa priateľsky ku svojim spolužiakom, pomáha im v ich práci. 

7. Žiaci sa vyjadrujú  slušne, vulgárne výrazy nepoužívajú v škole ani mimo nej. 

8. Žiaci sú pozorní k starším ľuďom, k chorým a k ženám. Uvoľnia im miesto 

v dopravných prostriedkoch. 

9. Každý žiak je povinný chrániť svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov, dbá 

na bezpečnosť na ulici, dodržiava dopravné predpisy, nerozhadzuje papiere 

a odpadky, neničí zeleň. 

 

SAMOSPRÁVA TRIEDY 

Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu – predsedu 

a podpredsedu, ktorí budú členmi žiackej školskej rady. 

Triedna samospráva  je pomocným orgánom triedneho učiteľa. 

Predseda triednej samosprávy zastupuje triedu v žiackej školskej rade,  pomáha triednemu 

učiteľovi pri jeho úlohách v oblasti triednictva, tlmočí mu problémy triedy, zastupuje triedu 

pri rôznych jednaniach. 

 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

je pri Základnej škole s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 žiacka školská rada: 

1. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa 

vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. 

2. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa 

vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti 

výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, 

ktoré zároveň organizuje. 

3. Prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy. 

4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť. 

5. Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 

6. Volí a odvoláva zástupcov predsedu a predsedu žiackej školskej rady. 
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PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ A ŽIAKOV A ICH 

OCHRANA PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU ALEBO NÁSILÍM 

 

Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich 

s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné: 

a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov, 

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a žiakov a na predchádzanie 

sociálnopatologickým javom  

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov, 

d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

a žiakov, 

e) viesť evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-

vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku 

školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. 

Pedagogickí zamestnanci a žiaci sa riadia podľa pokynov v uvedených  bodoch  školského 

poriadku ZŠ a dodržiavajú bezpečnostné predpisy (smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu 

šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach) 

 

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI 

1. Triedny učiteľ je povinný monitorovať zmeny v správaní, prípadne v celkovom fyzickom a 

psychickom stave dieťaťa a byť indikátorom ohrozenia dieťaťa, každé takéto ohrozenie 

oznámiť rodičom. 

2. V prípade odôvodneného podozrenia na zanedbávanie, fyzické alebo psychické týranie, 

sexuálne zneužívanie, alebo v prípade účasti žiaka na šikanovaní, užívaní alebo šírení 

drog, bezodkladne to oznámi riaditeľovi školy, ktorý okamžite požiada o spoluprácu 

príslušný Odbor sociálnych vecí, prípadne mestskú alebo štátnu políciu. 

3. V prípade žiaka s výraznými poruchami správania spolupracuje s výchovnou poradkyňou, 

ktorá zabezpečí psychologické vyšetrenie. Na základe výsledku riaditeľ školy navrhuje 

diagnostický pobyt žiaka v diagnostickom centre pre deti v spolupráci s príslušným 

Odborom sociálnych vecí. 

4. Ak je dieťa v škole intoxikované drogami, považuje to triedny učiteľ, ostatní pedagogickí 

pracovníci i vedenie školy za akútne ohrozenie života dieťaťa a všetci uvedení sú povinní 

a oprávnení konať priamo a zabezpečiť zdravotnícke ošetrenie. 

5. Pri nedostatočnej spolupráci rodičov a zákonných zástupcov alebo pri opakovanom 

priestupku súvisiaceho s užívaním, resp. distribúciou drog, s psychickým i fyzickým 

týraním, sexuálnym zneužívaním, triedny učiteľ nahlási tieto skutočnosti riaditeľovi školy 

a škola písomne nahlási prípad príslušnej PPP, Odboru sociálnych vecí a mestskej, resp. 

štátnej polícii. 

6. Na vyučovacích hodinách i vo výchovnej činnosti ŠKD všetci pedagogickí pracovníci sú 

povinní venovať zvýšenú pozornosť sexuálnej výchove a prevencii drogových závislostí, 

aby sa stali integrálnou súčasťou výchovy a vzdelávania. 



 

25 

 

7. V záujme výchovného usmernenia využívania voľného času detí, organizovať v škole 

triednicke hodiny, záujmové krúžky, vyučovanie nepovinných predmetov a propagovať 

mimoškolskú činnosť organizovanú v centrách voľného času a v zariadeniach pre 

mimoškolskú činnosť. 

8. Riaditeľ školy je povinný oboznámiť pracovníkov školy s platnými právnymi predpismi, 

ktoré riešia uvedenú problematiku. 

9. Riaditeľ školy vydáva prísny zákaz nosenia, prechovávania a užívania nelegálnych drog 

pre všetkých pracovníkov i žiakov školy. 

10. Riaditeľ školy bude porušenie tohto zákazu riešiť ako hrubé porušenie školského 

poriadku a v zmysle platných právnych predpisov vyvodí proti porušovateľovi zákazu 

patričné opatrenia a sankcie. 

11. Každý pracovník školy sa správa a pracuje tak, aby v kolektíve pracovníkov i v kolektíve 

zverených   žiakov   vládla   atmosféra    vzájomnej    dôvery.    Na    žiakov    musí    

pôsobiť s pedagogickým taktom, aby mu verili a s dôverou sa na neho obracali pri riešení 

problémov.  

12. Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roku zabezpečiť pre žiakov svojej triedy 

vhodnú veľkosť nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržoval správnu 

vzdialenosť pri písaní a čítaní. 

13. Každý pedagóg je povinný zohľadňovať žiaka uprednostňujúceho ľavú ruku, zrakové, 

sluchové nedostatky i výšku vzrastu žiaka.  

14. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne 

oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného 

ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s 

pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie 

úrazom. 

15. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky: tenisky a cvičky. 

16. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný 

poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

17. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 

18. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca / 

vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho, vychovávateľku.../. 

19. Pedagóg, ktorý poskytol prvú pomoc žiakovi, je povinný: O úraze alebo onemocnení 

informovať rodičov žiaka. 

20. Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov! 

21. Každé ošetrenie úrazu je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov! 

22. Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku 

pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu 

lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej prvej pomoci. 
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23. Počas pandémie ochorenia COVID 19 dodržiavať Pokyny upravujúce podmienky 

základnej školy a školského klubu detí na obdobie školského roku 2021/2022, ktoré sú 

prílohami  - dodatky šk.poriadku. 

 

 

PEDAGOGICKÝ DOZOR NAD ŽIAKMI 

Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení 

dávať im primerané príkazy a poučenia. 

Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti 

pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času., nie 

pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z 

výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou 

(zariadením), napr. pri súťažiach, olympiádach, kultúrnych, telovýchovných a športových 

vystúpeniach a pod.  

 

V  škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri 

ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z 

jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná 

vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, pozemok a pod.). 

Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách (školských zariadeniach) sa postupuje podľa 

rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy (školského zariadenia), ktorý je vyvesený na 

viditeľnom a dostupnom mieste – v zborovni.  

Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom 

žiakov zo školy po skončení vyučovania.  

Počas pandémie ochorenia COVID 19- dozor kontroluje, aby žiaci dodržiavali 

epidemiologicko hygienické opatrenia, požívanie rúšok a dezinfikovanie rúk 

Prestávky medzi hodinami žiaci trávia vo svojej triede pri priamom vetraní s cieľom 

eliminovať prechádzanie sa po chodbách  alebo v exteriéri. 

Dozor kontroluje udržiavanie čistoty a poriadku a minimalizovanie premiešavania skupín na 

WC 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

1. Zmeny a doplnky školského poriadku môžu navrhovať žiaci, pedagogickí a 

nepedagogickí zamestnanci svojimi pripomienkami na poradách, alebo vedeniu 

školy, rodičia prostredníctvom výboru rodičovského združenia. 

2. Zmeny školského poriadku možno vykonať len písomne, a to číslovaným dodatkom k 

nemu. 

3. Zmeny a doplnky po prerokovaní na pedagogickej rade schvaľuje riaditeľka školy. 

4. Povinnosťou triednych učiteľov je so školským poriadkom a jeho doplnkami 

oboznámiť žiakov na najbližšej triednickej hodine a rodičov na najbližšom triednom 

stretnutí rodičovského združenia. Povinnosťou je aj pravidelne vyhodnocovať jeho 
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plnenie. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku sú jeho prílohy. 

6. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia riaditeľkou školy. 

7. Každý zamestnanec školy a žiak musí školský poriadok v konečnej podobe zobrať na 

vedomie a riadiť sa ním. 

8. Školský poriadok môže byť zmenený a dopĺňaný na základe legislatívnych a interných 

predpisov formou dodatku, ktorý  prerokuje  pedagogická rada a rada školy.  
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Príloha č. 1 

 

ŠKOLSKÝ   PORIADOK   ŠKOLSKÉHO   KLUBU   DETÍ 
 

Školský poriadok Školského klubu detí (ŠKD) je súčasťou školského poriadku Základnej školy 

s materskou školou v Trnovci nad Váhom, ktorý bol vydaný riaditeľom školy dňa   30.08.2021  

s platnosťou od 02.09.2021 

Práva a povinnosti žiakov sú uvedené v školskom poriadku školy v bode 1, práva a povinnosti 

zákonných zástupcov v bode 2 . 

 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej 

škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu 

na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, 

ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom 

voľného času podľa § 116 (novelizované znenie). 

  

I. Riadenie a organizácia školského klubu detí 

1. Školský klub detí (ŠKD) riadi riaditeľ školy. 

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávatelia školského klubu detí v súlade 

s výchovným programom ŠKD: 

3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú 

dochádzku. 

4. Počet detí v oddelení určí riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, pri dodržaní 

požiadaviek podľa osobitného predpisu 32a (podľa § 29 ods. 5, Zákona 390/2011). 

 

II. Prevádzka ŠKD 

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych 

sviatkov, denne od 6,15 do 16,30 h. 

2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŚKD ak sa prihlási najmenej 12 (určí riaditeľ ZŠ) 

detí. 

3. ŠKD sa riadi režimom dňa: 

         06.15 - 07.35 ŠKD  -  záujmová, výchovno . vzdeláv. činnosť pre prihlásené deti 

         11.45 - 16.30 ŠKD  -  záujmová, výchovno - vzdeláv. činnosť pre prihlásené deti. 

 

Počas pandémie ochorenia COVID 19 je zmena prevádzky ŠKD uvedená v  Pokynoch 

upravujúcich podmienky základnej školy a školského klubu detí na obdobie školského roku 

2021/2022, ktoré sú prílohou  šk.poriadku. 
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III. Zaraďovanie žiakov 

1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky podanej 

zákonnými zástupcami, zvyčajne podanej do 15. júna predchádzajúceho školského roku. Žiaci 

1.ročníka podávajú písomné prihlášky vždy do 15. septembra príslušného školského roku, 

predbežne pri zápise do 1. ročníka. 

2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca. 

3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú 

dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní. 

4. Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného 

záujmu o jednotlivé činnosti. 

 

IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti záujmového, oddychového a 

rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach 

ŠKD podľa výchovného programu. 

2. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú 

úlohy, zopakujú učivo, nevyrušujú ostatných. 

3. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, 

krátkodobého i dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších 

formách záujmovej činnosti školy. 

4. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť 

žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa 

starať o dobrý telesný rozvoj žiakov. 

5. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia. 

6. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do 

jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle 

pokynov vedúcej školskej jedálne. 

7. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky 

podľa výchovného programu, výchovných štandardov, plánov a osnov (§ 8, §10 Školského 

zákona). 

8. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa spravidla využívajú aj špeciálne učebne, 

telocvičňa, ihriská a iné objekty školy. 

9. Na činnosť ŠKD sa využívajú mesačné príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou ŠKD a príspevky RZ. 

 

V. Dochádzka žiakov 

1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo 

ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke v priebehu školského roku je rodič 

povinný oznámiť písomne. 

2. Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom 

lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov. 
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Neprítomnosť žiaka na výchovnej činnosti v ŠKD v určitý deň oznámia rodičia žiaka vopred 

vychovávateľke. Predčasný odchod žiaka zo ŠKD je možný len na základe písomného 

oznámenia rodičov alebo ak si žiaka príde zákonný zástupca osobne prevziať. 

3. Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 po sebe 

nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne 

dochádzajúcich žiakov. 

4. Za príchod dieťaťa do ranného klubu, ktorý je v prevádzke od 6,15 do 7,35 h zodpovedajú 

rodičia.  

5. 15 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny žiaci pod dozorom vychovávateliek 

odchádzajú do svojich tried. 

 

VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov 

1. Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. 

2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci 

pedagóg. Žiaci druhého stupňa odchádzajú do ŠKD samostatne. 

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov, po dohode s 

vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 

4. Počas konania popoludňajšieho vyučovania povinných i nepovinných predmetov 

preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti vyučujúci a po skončení podľa 

dohody s rodičom dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdajú vychovávateľke. 

5. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne (zápis do triednej 

knihy) poučiť žiakov o bezpečnosti . 

6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 

detí. 

7. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti určí riaditeľ školy alebo jeho 

zástupca vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet detí. 

8. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy, napíše o 

ňom záznam a zabezpečí ak je potrebné odborné lekárske ošetrenie. 

9. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. 

10. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky. 

11. Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie, prezuvky, topánky...) označené pre 

prípad odcudzenia. 

12. Straty z uzatvorených priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v 

spolupráci s rodičmi, pedagógom povereným poistnou činnosťou na škole a vedením školy. 

13. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŚKD zodpovedá za deti 

vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. 

14. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov. 

15. Ak zistí vychovávateľka u žiaka teplotu, nevoľnosť upovedomí o tom rodičov. 
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VII. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ŠKD 

1. Príspevok za úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 10,00 € mesačne na jedného žiaka (VZN obce, 

mesta - § 114 ods. 6). Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh klubovej 

alebo záujmovej činnosti. 

2. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza rodič (zák. zástupca) mesačne, vždy do 

10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 

ktorý sa príspevok uhrádza (§ 114 ods. 3 Školského zákona). 

3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 

4. Ak rodič odhlasuje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej 

čiastky poplatku. 

5. Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD rieši interný predpis o spôsobe úhrady. 

6. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité 

všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD 

o vyradení dieťaťa z ŠKD. 

7. O znížení alebo odpustení príspevku môže rozhodnúť riaditeľ školy na základe 

predloženého dokladu zákonného zástupcu o poberaní dávok v hmotnej núdzi a príspevkov  

k dávke o hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (§ 114 ods.4 – alebo 8). 

 

Vyradenie dieťaťa z dochádzky ŠKD: 

 na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, 

 na základe závažných porušení školského poriadku ŠKD a ohrozenia zdravia detí, 

 ak žiak  bez udania dôvodu nenavštevuje ŠKD , 

 ak zákonní zástupcovia neuhrádzajú povinný poplatok za ŠKD, 

 ak škola nemôže splniť individuálne požiadavky zákonných zástupcov z dôvodov 

priestorových, materiálnych a personálnych. 

 

VIII. Záver 

Školský poriadok ŠKD  môže byť zmenený a dopĺňaný na základe legislatívnych a interných 

predpisov formou dodatku, ktorý  prerokuje  pedagogická rada a rada školy.  

 

Školský poriadok ŠKD bol prerokovaný:  

v rade školy dňa:    05.10. 2021     

v pedagogickej rade dňa: 31.08.2021  

 

Tento školský  poriadok nadobúda platnosť  dňa 02.09.2021 

                                                                                                

 

 

       Pečiatka a podpis riaditeľa školy 

 

 


