
                  
 

 
Z á k l a d n á   š k o l a   T U R A N Y,   Komenského 10 

 t. č.: 0908 938 451, 0911 240 497, zsturany@centrum.sk   
 

Školský poriadok na šk. rok. 2018/2019 
 

Riaditeľ Základnej školy Mgr. Melánia Klučiarovská po prerokovaní v pedagogickej rade a na základe zákona 
596/2003 o školskej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní, Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 o základnej škole a o zmene a doplnení ďalších zákonov dňom 
3.9.2018 vydáva tento Školský poriadok školy. 

 
Čl. 1 

Základné ustanovenie 
 

1. Školský poriadok je súčasťou základných dokumentov školy. Jeho cieľovou skupinou sú žiaci, pedagogickí 
a nepedagogickí zamestnanci školy, prípadne ďalší účastníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 
organizovaní vyučovacích a mimovyučovacích aktivít školy. Všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinní ho 
dodržiavať. 

2. Školský poriadok je verejne prístupný v v priestoroch zborovne, na webovej stránke školy a v pracovni riaditeľa školy. 
Prílohy Školského poriadku sú prístupné v učebniach a odborných učebniach školy. 
 

Čl. 2 
Organizácia vyučovania 

 
1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je súčasťou 

každej triedy a odbornej učebne. 
2. Začiatok vyučovania je o 7.40 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Začína a končí zvonením. 
3. Časové rozdelenie dňa: 

 
 začiatok koniec 
1. hodina 7.40 8.25 
prestávka 10 minút 
2. hodina 8.35 9.20 
prestávka 15 minút (desiata) 
3. hodina 9.35 10.20 
prestávka 10 minút 
4. hodina 10.30 11.15 
prestávka 10 minút 
5. hodina 11.25 12.10 
prestávka 5 minút 
6. hodina 12.15 13.00 
prestávka 30 minút  (obed) 
7. hodina 13.30 14.15 

 
4. Po skončení vyučovania žiaci opustia priestor školy a odchádzajú na obedy, prípadne domov. 
5. Po skončení vyučovania sa žiaci nesmú zdržiavať v priestoroch školy bez dozoru vyučujúceho. 

 
Čl. 3 

Práva a povinnosti žiakov 
I. Práva žiakov 
 
Uznávajúc Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Deklaráciu práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa a ďalšie 
medzinárodné deklarácie o ochrane práv dieťaťa vyjadrujeme, že každému žiakovi ZŠ Turany prináležia práva, ktoré 
sú v nich stanovené a to bez ohľadu na to, akej sú rasy, pohlavia, náboženstva, zmýšľania, národnosti, sociálneho 
pôvodu alebo iného postavenia. K základným právam žiakov patria predovšetkým 
bod 1) Právo na vzdelanie 
Každý žiak má právo na vzdelanie. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty 
k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, 
ako aj za to, že svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získavať vedomosti 
a zodpovedne sa učiť. Je právom dieťaťa, aby poriadok a disciplína v škole bola zaisťovaná spôsobom zlučiteľným 
s ľudskou dôstojnosťou. 
bod 2) Právo na slobodu prejavu 
Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje 
názory ústne alebo písomne avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných, žiadny 
prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. Písomný prejav musí 
byť podpísaný. 
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bod 3) Právo na ochranu pred negatívnymi a zdravie ohrozujúcimi vplyvmi 
Žiak má právo na prostredie, ktoré neohrozuje jeho zdravý duševný a telesný vývin, na prostredie, kde nie je 
ohrozované jeho zdravie a život. Je povinnosťou školy všetkými možnými prostriedkami dbať, aby žiak bol chránený 
a neohrozovaný narkotickými a psychotropnými látkami, alkoholom, fajčením, sexuálnym využívaním a zneužívaním, 
krutým trestaním, týraním, mučením, ponižovaním, šikanovaním, obmedzovaním jeho práv a slobôd. 
bod 4) Právo na komisionálne preskúšanie 
Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže do 3 dní 
od prevzatia vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. 
bod 5) Právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít 
Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimovyučovacích krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku 
a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky. 
 
II. Povinnosti žiakov 
 
Každý žiak má  povinnosť : 
bod 1)   Zúčastňovať sa povinného vyučovania i voliteľných predmetov a záujmových útvarov, do ktorých sa prihlásil, 
na hodinách pracovať podľa pokynov vyučujúceho. 
bod 2)  Dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.  
bod 3)   Zúčastňovať sa na vyučovaní a vzdelávacích akciách organizovaných školou čisto oblečený bez 
výstrednosti v úprave zovňajšku. 
bod 4)  Chrániť vlastné zdravie, neohrozovať zdravie iných. 
bod 5)   Dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole i v okolí. 
bod 6)  Nesmie fajčiť, požívať alkoholické nápoje, narkotické a psychotropné látky  a nosiť veci, ktoré by mohli 
rozptyľovať spolužiakov pri vyučovaní. 
bod 7)   Je povinný šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami 
a učebnými pomôckami. 
bod 8)   Spôsobené materiálne škody odstrániť alebo finančne uhradiť. 
bod 9)  Nosiť žiacku knižku a dávať si zapisovať známky. 
bod 10) Nosiť na vyučovanie pomôcky podľa pokynov vyučujúcich. 
bod 11) Ospravedlniť sa z nepripravenosti na hodinu na začiatku hodiny. 
bod 12) Na vyučovanie  telesnej výchovy si nosí cvičebný úbor a osobitné prezuvky. 
bod 13) V čase vyučovania je zakázané používať mobilný telefón. 
bod 14) Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas, prezutý s požadovanými pomôckami. 
bod 15) Za uzamknutie šatní zodpovedá triednym učiteľom poverený žiak. 
bod 16)  Služba nahlási vyučujúcemu neprítomných, prinesie podľa jeho požiadaviek pomôcky, zotiera tabuľu . 
V prípade, že v učebni má trieda poslednú vyučovaciu hodinu, zodpovedá vyučujúcemu  za vyloženie stoličiek 
a poriadok v triede. 
bod 17)  Po chodbe chodí primerane rýchlo, po schodištiach po pravej strane. 
bod 18) Prestávky využívajú žiaci na oddych, desiatu, prípravu učebných pomôcok. Počas prestávok sa žiaci 
nenaháňajú, nevykláňajú z okien a nesedia na parapetných doskách, vo WC sa zdržiavajú len nevyhnutný čas. 
bod 19) Prvú veľkú prestávku žiaci využívajú na desiatu a počas druhej veľkej prestávky sa zdržiavajú mimo učebne 
v určených priestoroch školskej budovy.  
bod 20) V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok žiak nesmie bez dovolenia opustiť budovu školy. 
bod 21) Počas prestávok konaných v areáli školy sa môžu zdržiavať iba na školskom ihrisku. 
bod 22) Ku všetkým zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo. Používa sa pozdrav „Dobrý deň“ a oslovenie „Pán, 
pani“. 
bod 23) Žiak je povinný slušne sa správať počas voľných dní a prázdnin na verejnosti. 
bod 24) V školskej jedálni pri obede je žiak povinný identifikovať sa bezkontaktným čipom v elektronickom systéme 
výdaja stravy.  
 
III. Uvoľnenie žiakov z vyučovania 
 
bod 1) Žiak môže vymeškať vyučovanie len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. 
bod 2) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada na základe písomného 
ospravedlnenia od zákonného zástupcu o uvoľnenie. Takisto postupuje aj v prípade lekárskeho vyšetrenia. 
bod 3) Ak sa nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca je povinný do 2 dní 
oznámiť to triednemu učiteľovi. 
bod 4) Každú neúčasť na vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť. Písomné ospravedlnenie prinesie žiak 
najneskôr dva dni po nástupe do školy. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny 
neospravedlní.  
bod 5) Ak žiak ochorie alebo mu je nevoľno, neodchádza zo školy sám ani v sprievode žiaka. Pani tajomníčka, 
resp. triedny učiteľ privolajú rodičov alebo prvú pomoc. 
bod 6) Ak žiak vymešká 30 % z celkového počtu hodín v danom klasifikačnom období v danom predmete, môže 
mať komisionálnu skúšku. 

 



                  

  Strana 3  
  

 
 

Čl. 4 
Starostlivosť o zdravie 

 
1. Na vyučovaní, školských exkurziách, výletoch a kurzoch sa žiak riadi pokynmi pedagogického vedúceho a zásadami 

BOZ a PO. Činnosť pedagogických vedúcich je v zmysle pokynov riaditeľa školy a platnej školskej legislatívy. 
2. Žiak svojím správaním nesmie ohrozovať svoje zdravie, život, alebo zdravie svojich spolužiakov a vyučujúcich. 

 
Čl. 5 

Hodnotenie a klasifikácia 
 

V ZŠ Turany v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov realizujeme priebežné hodnotenie 
na vyuč. hodinách, hodnotenie žiakov na pedagogických radách a celkové hodnotenie na výpise/vysvedčení (koniec 
I. a II. polroka). 

Čl. 6 
Výchovné opatrenia 

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

dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.  
Pochvaly môžu byť udelené: 
Zriaďovateľom - za záslužný čin, mimoriadne výsledky, šírenie dobrého mena obce a jej zviditeľnenia 
v celoslovenskom, medzinárodnom meradle 
Riaditeľom - za šírenie dobrého mena školy, úspešné umiestnenia žiakov v súťažiach, olympiádach, za iné 
mimoriadne záslužné, statočné činy  
Triednym učiteľom - za výborný prospech, správanie, pomoc spolužiakom, príkladné správanie, dochádzku ...  
Vyučujúcim - za výborný prospech, správanie, pomoc a spoluprácu spolužiakom, príkladné správanie  
 

2. Žiakom možno podľa závažnosti previnenia a na základe nedostatku zaznamenaného v klasifikačnom zázname 
uložiť niektoré výchovné opatrenia. Zodpovedná osoba zaznamená zápis v klasifikačnom zázname o priestupku 
a zváži jeho znenie. 
Výchovné opatrenia: 

• napomenutie triedneho učiteľa – (3 - 4 zápisy) 
• pokarhanie triedneho učiteľa – (5 - 6 zápisov, 1 – 4 neospravedlnené hodiny) 
• pokarhanie riaditeľa školy – (7 - 8 zápisov, 5 – 11 neospravedlnených hodín alebo 2 celé vyučovacie dni) 
• znížená známka zo správania na stupeň uspokojivý – (9 - 11 zápisov, 12 – 16 neospravedlnených hodín) 
• znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivý – (12 - 14 zápisov, 17 – 30 neospravedlnených 

hodín) 
• znížená známka zo správania na stupeň neuspokojivý – (15 a viac zápisov, 31 a viac neospravedlnených 

hodín) 
 

Čl. 7 
Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, ochrana pred sociálno-patologickými javmi, 

násilím, diskrimináciou, šikanovaním 
 

1. Žiak dodržiava pravidlá slušného správania, rešpektuje mravné normy a princípy. 
2. Žiak nesmie šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia, 

intolerancia a rasizmus vo všetkých formách. Do školy je zakázané nosiť zbrane - nože, strelnú zbraň a pod.  
3. Vstup do budovy školy cudzím osobám sa zakazuje.  
4. Učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky, 

v prípade podozrenia na šírenie situáciu v úzkej spolupráci s vedením školy riešia, ak niektorý žiak je pod vplyvom 
omamných látok, v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka. 

5. Každé podozrenie zo šikanovania žiakov ohláste učiteľovi alebo vedeniu školy. Každý žiak musí byť chránený pred 
všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, 
ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na 
problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca 

6. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, 
výchovného poradcu. 

Čl. 8 
Opatrenia na zamedzenie záškoláctva 

 
1. Triedny učiteľ monitoruje dochádzku žiakov na vyučovaní, dôsledne zisťuje príčiny absencie. V prípade 

neospravedlnených hodín uskutočňuje s nimi spolu s výchovným poradcom, prípadne špeciálnym pedagógom 
osobné pohovory, preukázateľne nadviaže kontakt so zákonným zástupcom, upozorní ho na plnenie povinností 
súvisiacich s povinnou školskou dochádzkou a o ďalších možných sankciách (oznámenie o neplnení si povinnej 



                  

  Strana 4  
  

školskej dochádzky obci, ÚPSVaR, finančné sankcie, komisionálne skúšky, prípadne opakovanie ročníka). 
2. Z pohovorov so žiakmi a zákonnými zástupcami vedie triedny vyučujúci písomný záznam – Zápis z pohovoru. 

Čl. 9 
Správanie sa na mimoškolských akciách 

 
3. Začiatok aj koniec mimoškolskej akcie je vždy v škole.  
4. Organizátor je povinný postupovať v zmysle príkazu riaditeľa školy o jednotnom postupe pri zabezpečení postup pri 

organizovaní výletov, exkurzií, lyžiarskych a plaveckých kurzov. 
5. Žiak sa počas konania akcie riadi výlučne pokynmi vyučujúceho.  
6. Žiak nesmie svojvoľne opustiť skupinu, bez povolenia vyučujúceho. 
7. Počas konania podujatia žiak nesmie svojím správaním ohrozovať svoje zdravie alebo zdravie svojich spolužiakov. 

Nesmie požívať alkohol, omamné látky, ktorými by ohrozoval svoje zdravie. 
8. Na verejnosti sa správa slušne, svojím správaním a vystupovaním reprezentuje školu, ktorú navštevuje. 

 
Čl. 10 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov 
Zákonní zástupcovia: 

1. Sú povinní poskytovať škole aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy a 
mobilné čísla (pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa). 

2. Informujú triednych učiteľov o zdravotných, prípadne iných ťažkostiach dieťaťa. Zatajenie takejto informácie môže 
viesť k ohrozeniu zdravia dieťaťa, ale aj bezpečnosti iných detí v skupine, ak sa nachádza s jedným učiteľom, 
prípadne vychovávateľom, mimo areálu školy.  

3. Sú povinní pravidelne kontrolovať a podpisovať zápisy v žiackej knižke a spolupracovať s vyučujúcimi 
prostredníctvom rodičovského združenia. 

4. Rodičovské združenie je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na 
riadení škôl a výchovných zariadení. 

5. Rodičovské združenie plní úlohu poradného orgánu riaditeľa školy. Rodičia prostredníctvom rodičovského združenia 
môžu škole poskytovať materiálnu verejnoprospešnú i finančnú pomoc, predovšetkým pri zlepšovaní školského 
prostredia. 

6. Rodičovské združenie plní podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáha pri výchove žiakov predovšetkým v 
mimotriednej a mimoškolskej činnosti, pomáha spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi, 
nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a 
podporuje ho.  

7. Majú právo byť informovaní o správaní a prospechu žiaka. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich 
deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.  

8. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, keď sa dozvedeli výslednú 
známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou. 
 
Záverečné ustanovenie 

1. S obsahom Školského poriadku školy sa žiaci oboznámili na začiatku školského roka 2018/2019. Školský poriadok 
školy dopĺňa Prevádzkový poriadok školy. Súčasťou školského poriadku sú vnútorné poriadky odborných učební. 

2. Zmeny a doplnky Školského poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade, 
pracovných poradách. 

3. Školský poriadok školy bol prerokovaný Pedagogickou radou školy dňa 27.8.2018. 
4. Školský poriadok školy nadobúda platnosť dňa 3.9.2018 

 
 
V Turanoch 3.9.2018 
 
 
 
 
           
 
 
 

Mgr. Melánia Klučiarovská 
                   riaditeľka školy 
 
  


