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V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu 
života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole 
bol využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako 
aj učiteľmi. 
            Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv 
a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom 
školy. 
              Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje nasledovný školský poriadok: 
 

A. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

I. 
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 

  
1. Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý 

polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 
a končí sa 30. júna bežného roka.  

2. Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja  sa na školách 
nevyučuje.  

3.  Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.  

4. Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné 
prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny 
a letné prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania 
v novom školskom roku) 

5. Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných 
a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.  

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

7. Riaditeľ školy v období školských prázdnin zabezpečí na základe požiadaviek prevádzku 
ŠKD a s vedúcim zariadenia školského stravovania zabezpečí prevádzku zariadenia 
školského stravovania (okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo 
pandémie). 

II. 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 
 

1. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín na aktuálny školský rok, ktorý schválil riaditeľ 
školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať 
každý žiak, zamestnanec a zákonný zástupca žiaka. 
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2. Rozvrh vyučovania: 

1. hodina  7.55  - 8.40 
2. hodina  8.50  - 9.35 
3. hodina  9.50  - 10.35 
4. hodina  10.45  - 11.30 
5. hodina  11.40  - 12.25 
6. hodina  12.35  - 13.20  
7. hodina  13.50  - 14.35 
8. hodina  14.45  - 15.30 

 
Na obed idú žiaci 1. stupňa po štvrtej alebo piatej vyučovacej hodine. Žiaci 2. stupňa idú 
na obed po 5. alebo 6. vyučovacej hodine podľa rozvrhu hodín. Dozor počas obedov 
zabezpečujú pedagogickí zamestnanci podľa harmonogramu stanovenému na príslušný 
školský rok. 

3. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach a telovýchovných 
priestoroch. 

4. Cez  prestávky sa žiaci zdržiavajú v triede, nenaháňajú sa, nekričia. Môžu si ísť nakúpiť 
desiatu a nápoje z automatu umiestneného v priestoroch školy. Správajú sa tak, aby 
neohrozovali svoju bezpečnosť, zdravie svoje a ostatných spolužiakov. 

5. Bez súhlasu triedneho učiteľa nesmie žiak počas vyučovania a prestávok opustiť budovu, 
prípadne areál školy. 

6. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne u tajomníčky riaditeľa školy. 
Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ na triednej 
schôdzi RZ, informačných dňoch, prípadne na dohodnutom stretnutí. Výchovný poradca 
a kariérový poradca majú konzultačné hodiny zverejnené internetovej stránke školy. 
Rodičia sú povinní reagovať na predvolanie do školy pedagogickými  zamestnancami. 

 
III. 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV 
 

1. Každý žiak má právo: 
a) na výchovu a vzdelávanie:   
- v bezpečnom a zdravom prostredí,  
- v materinskom jazyku,  
- zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií,  
- primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu, 
b) na jemu zrozumiteľný výklad učiva,  
c) na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,  
d) na bezplatné vzdelanie,  
e) na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie 

predmety,  
f) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,  
g) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,  
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h) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 
a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám 
a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,   

i) k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď,  
j) na omyl, zmenu názoru a právo na vývin,  
k) na objektívne hodnotenie,  
l) primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu,  
m) dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných 

aktivít, ktoré organizuje škola,  
n) na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových 

zamestnancov školy i spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami 
zanedbávania, krutosti a využívania,  

o) v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii 
na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise,  

p) aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou 
dôstojnosťou dieťaťa,  

q) na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný 
stav,  

r) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej 
a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami,  

s) dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích 
výsledkov od pedagogických zamestnancov, 

t) na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi.  
 
2. K povinnostiam žiaka patrí: 
a) osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,  
b) osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram a program školy, 

rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére,  
c) osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku 

primeranej úrovni,  
d) svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať 

ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,   
e) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,  
f) byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole 

i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,  
g) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní 

poriadku v škole a jej okolí, 
h) byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojím zovňajškom pohoršenie,  
i) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami a učebnými pomôckami,  
j) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie 

pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy,  
k) nastupovať do školy minimálne 15 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy,  
l) udržiavať v škole poriadok v triedach, chodbách i v školskej jedálni, 
m) správať sa na verejnosti, v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní aj cez prázdniny 

tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy,  
n) zdržiavanie sa žiakov vo večerných a nočných hodinách na diskotékach, v reštauračných 

zariadeniach, sa považuje za porušenie vnútorného poriadku školy, 
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p) rešpektovať zameranie, základné pravidlá a program školy, prezentovať ho nielen 

v škole, ale aj na verejnosti,  

q) zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s hygienickými 

i mravnými požiadavkami (v škole sa prezúva obuv a vrchné ošatenie sa odkladá 

v šatniach).  

 
3. Žiakovi v záujme jeho zdravého telesného a duševného vývoja nie je dovolené: 
- fajčiť, 
- užívať alkoholické nápoje, energetické nápoje, nápoje s prímesou kofeínu, nealkoholické 

pivo, drogy, psychotropné látky a iné zdraviu škodlivé látky, 
- prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou predmety ohrozujúce zdravie 

a život alebo predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov na 
vyučovaní, 

- manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, 
- znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a priestorov školy, 
- používať vulgárne výrazy, 
- navštevovať reštauračné zariadenia a nočné podniky, herne, byť účastníkom hazardných 

hier, 
- zdržiavať sa počas školského roku na verejnom priestranstve, alebo reštauračných 

zariadeniach po 22. hodine, 
- navštevovať večerné filmové a divadelné predstavenia, spoločenské podujatia bez 

sprievodu zákonných zástupcov, 
- používať mobilné telefóny a tablety počas vyučovania v zmysle § 20 ods. 7 vyhlášky 

MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov. Použiť ich môže iba v 
odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, 
alebo jeho povereného zástupcu. Mobilný telefón a tablet má žiak počas vyučovania 
vypnutý a odložený v taške. V prípade porušenia tohto bodu môže vyučujúci zariadenie 
odobrať. 

- pohybovať sa v priestoroch na kolieskových korčuliach, alebo nosiť si do budovy školy 
bicykel, kolobežku alebo iný dopravný prostriedok, 

- prenášať nevhodné súbory cez počítačovú sieť - stránky propagujúce sex, drogy, násilie a 
pod., 

- akoukoľvek formou poškodzovať meno školy, príp. zamestnancov na verejnosti, 
- akoukoľvek formou propagovať a praktizovať fašizmus, rasizmus a iné formy 

neznášanlivosti, používať symboly s tým súvisiace, v škole platí zákaz všetkých foriem 
diskriminácie a segregácie,  

- propagovať konfrontačné a radikálne hnutia, ktoré potláčajú práva ostatných, 
- praktizovať rôzne prejavy ponižovania spolužiakov a zamestnancov školy– šikanovanie, 

kyberšikanovanie, násilie a pod. 
Šikanovaním sa rozumie správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie 
alebo zastrašovanie iného žiaka alebo úmyselný, spravidla opakovaný útok voči žiakom, 
ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. Šikanovanie môže 
napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo 
priestupku proti majetku. Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná 
z dôvodu nízkeho veku nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú 
žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. 
Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne. 



6 

 

Kyberšikanovanie (elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing) je forma 
šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný 
telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú 
email, IM (instant messeneger – napr. Skype, ICQ), čet, diskusné fóra, sociálne siete, 
stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty. 

 

B. 
ZÁSADY SPRÁVANIA SA ŽIAKOV 

 
I. 

OSLOVENIE A POZDRAV 
 
1. Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán riaditeľ, pani riaditeľka, pani zástupkyňa, 

pán zástupca, pán učiteľ, pani učiteľka, pán školník, pani tajomníčka a pod. 
2. Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer). Žiaci zdravia v ten istý 

deň len pri prvom stretnutí. 
3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy. 
4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy 

iný vyučujúci, alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci takisto 
postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho. 

5. Žiaci zdravia pedagogických zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy. 
 

II. 
PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY 

 
1. Je veľmi dôležité pre pokojnú prípravu, aby žiaci prichádzali najneskôr 15 minút pred 

začiatkom vyučovania. Školská budova sa otvára o 6.30 hod. Za opakované oneskorené 
príchody do školy môže byť žiakovi udelený výchovné opatrenie, príp. znížená známka zo 
správania. 

2. Do budovy školy žiaci vchádzajú hlavným vchodom.  Vo vstupnej hale sa prezujú do 
vhodnej obuvi (nie s čiernou gumenou podrážkou, športovej obuvi, ktorú používajú na 
TSV). Na vešiaky a do skriniek si uložia vrchné ošatenie (vetrovku, kabát, čiapku). Do 
skriniek si neukladajú učebnice. 

3. Čas od príchodu do školy po začiatok vyučovania využíva žiak na prípravu na vyučovanie 
v tichosti, aby nerušil ostatných.  

 
III. 

SPRÁVANIE SA ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ 
 

1. Žiak prichádza na vyučovanie a školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými 
učebnými a školskými potrebami. Veci potrebné na vyučovanie má pripravené na lavici. 
Ostatné veci má uložené v taške. Jedlo si na lavicu počas vyučovacích hodín nemôže 
vykladať. 

2. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré potrebuje na vyučovanie. Do školy nesmie nosiť 
drahé predmety, šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, rádiá, 
tablety, hracie konzoly, MP3 prehrávače a inú elektroniku, zbrane, bodné predmety, 
reťaze, zábavnú pyrotechniku a predmety ohrozujúce zdravie. 
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Ak si žiak prinesie do školy mobilný telefón, musí ho pred vyučovacím procesom vypnúť 
a odložiť. Za stratu a vzniknutú škodu na uvedených predmetoch škola nezodpovedá.  

3. Na hodinách v laboratórnej triede, odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy 
sa žiaci riadia pokynmi vyučujúceho a rešpektujú jeho príkazy a zákazy. 

4. Na cudzí jazyk alebo do odbornej učebne vchádza žiak iba v sprievode vyučujúceho. 
5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje 

a neruší vyučovanie. Nevykladá si nohy na stoličku alebo lavicu. 
6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky, hovorí nahlas, 

zreteľne. Rozprávať bez dovolenia je nevhodné.  
7. Žiak môže opustiť triedu len so súhlasom vyučujúceho. 
 

IV. 
SPRÁVANIE SA ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKY 

 
1. Cez prestávku žiak zvyčajne ostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu 

hodinu, nadesiatuje sa, dodržuje pitný režim. Správa sa pokojne a slušne, umožní 
spolužiakom nerušene sa pripraviť na vyučovanie. 

2. Žiaci sa pred hodinou TV zhromaždia pri zadnom vchode hlavnej budovy a spoločne 
odchádzajú do telocvičných priestorov. Budovu odomkýnajú  vyučujúci TSV. 

3. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nepoškodzuje ich zariadenie. 
4. Po zazvonení na hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho.  
 

V. 
ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY 

 
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky (nie do 

lavice), očistí si svoje miesto od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu. 
2. Týždenníci s vyučujúcim skontrolujú čistotu celej triedy. 
3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, v tichosti sa premiestnia do školskej jedálne 

a naobedujú sa. Po obede sa oblečú, prezujú a opustia budovu školy. 
4. Ak sa žiak nestravuje v školskej jedálni, po opustení triedy sa oblečie, prezuje a opustí 

budovu školy. 
5. Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy, ani pred 

ňou. 
 

VI. 
DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY 

 
1. Žiak prichádza do školy pravidelne a načas. 
2. Vyučovanie a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len z dôvodu choroby, 

pre vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. 
3. Ak žiak ochorie, jeho zákonný zástupca  je povinný do troch dní informovať triedneho 

učiteľa alebo jeho zástupcu. Po príchode do školy sa žiak preukáže lekárskym 
potvrdením v žiackej knižke, alebo ospravedlnením od svojho zákonného zástupcu.  

4. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá mu je vopred známa, požiada zákonný 
zástupca žiaka písomne o jeho uvoľnenie z vyučovania triedneho učiteľa. Na viac ako 5 
dní požiada o uvoľnenie riaditeľa školy. 
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5. Zákonný zástupca žiaka je povinný do 3 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod 
neprítomnosti svojho dieťaťa na vyučovaní a ospravedlnenie predložiť ihneď po nástupe, 
najneskôr však do 3 pracovných dní. 

6. Ak v rodine žiaka niekto ochorie na nákazlivú infekčnú chorobu, ohlási to žiak alebo jeho 
zákonný zástupca ihneď vedeniu školy. 

7. Záškoláctvo sa rieši podľa osobitných predpisov. 
 
 

VII. 
NÁPLŇ PRÁCE TÝŽDENNÍKOV 

 
1. Pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky. 
2. Hlásiť učiteľovi neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny. 
3. Podľa pokynov vyučujúcich prinášať a odnášať učebné pomôcky. 
4. Starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede počas vyučovania a po 

skončení poslednej vyučovacej hodiny.  
5. Okamžite hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede. 
6. Postarať sa o vetranie v triede. 
7. Po skončení vyučovania v spolupráci s učiteľom dozrieť na to, aby trieda bola 

v primeranom stave (čistá tabuľa, pozbierané papiere, vyložené stoličky, zatvorené okná 
a vodovodný kohútik, zhasnuté svetlá). 
 

VIII. 
SPRÁVANIE SA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

 
1. Do ŠJ si žiak nenosí školskú tašku, vrchné ošatenie, vonkajšiu obuv. 
2. Dodržiava pravidlá slušného správania, neruší ostatných hlučnou diskusiou. 
3. Riadi sa pokynmi službukonajúceho učiteľa. 
4. Miesto po sebe necháva upratané a čisté. 
5. V rade na jedlo sa nepredbieha. 
6. Svojvoľne nepresúva,  neprenáša stoly alebo stoličky. 

 
IX. 

SPRÁVANIE SA ŽIAKOV MIMO ŠKOLY 
 
1. Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy. Je úctivý, zdvorilý 

a čestný. 
2. K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva hádky, 

bitky a hrubo sa nevyjadruje. 
3. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im miesto v dopravných 

prostriedkoch. 
4. Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Z tohto dôvodu nepoužíva drogy, alkoholické 

a energetické nápoje, nefajčí. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy. 
5. Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho. 
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X. 
STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A UČEBNICE 

  
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.   

2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo jeho úmyselné poškodenie 
je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka (zákonný zástupca).   

3. Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice odovzdá triednemu učiteľovi. Učebnice mu 
následne poskytne škola, do ktorej prestúpil. 

 
 
 

XI. 
STAROSTLIVOSŤ O OCHRANU ZDRAVIA ŽIAKOV, 

BEZPEČNOSŤ PRI VYUČOVANÍ A ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH 
 

1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený 
a upravený vhodne a čisto.  

2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných 
školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.  

3. 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.   

4. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozorkonajúcich učiteľov školy.  
5. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a cvičky.  
6. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami.  
7. Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy 

fajčiť, piť alkoholické a energetické nápoje, používať toxické látky a drogy.  
8. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôkladne si umyje ruky po použití WC i pred 

každým jedlom.  
9. Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej triedy 

nábytok vhodnej veľkosti a každý vyučujúci dbá na to, aby žiak dodržiaval správne 

držanie tela pri písaní a čítaní.   
10. Každý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové poruchy i výšku vzrastu žiaka. 

Odporúčanie: vydať platný zasadací poriadok.  
11. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti 

a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.  
12. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný 

poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 
13. Pred konaním mimoškolskej akcie (exkurzia, výlet, účelové cvičenie, plavecký kurz, 

lyžiarsky kurz, apod.) je učiteľ zodpovedný  za organizáciu aktivity povinný preukázateľne 
preškoliť a poučiť žiakov zúčastňujúcich sa akcie o BOZP. 

14. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.  
15. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca 

(vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho, vychovávateľku...).  
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16. Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo 
onemocnení informovať zákonného zástupcu žiaka.  

17. Každý školský úraz je povinné evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu 
je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.  

18. Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku 
pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický doprovod, ktorý podá ošetrujúcemu 
lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej predlekárskej 
prvej pomoci.  

 
XII. 

INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ 
 
Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo 
zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť 
žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. Pokiaľ žiak 
spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného 
zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. Riaditeľ školy 
stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci školského roka vykonať rozdielové 
skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny. 
 

XIII. 
KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA 

 
1. Žiak môže byť klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:  

a) ak koná rozdielovú skúšku, 
b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,  
c) ak zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, 
d) ak vykonáva opravné skúšky, 
e) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 
f) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 
g) pri individuálnom vzdelávaní.   
Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.  

2. Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch 
predmetov, môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. 

3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, 
klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – 
stupňom prospechu nedostatočný.  

4. Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac 

ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka. 
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C. 
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

 
1. Školský klub detí (ďalej ŠKD) podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje pre deti, ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa 
výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a 
na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin. 

2. ŠKD pracuje podľa výchovného programu, ktorý vypracovávajú vychovávateľky ŠKD, 
schvaľuje a vydáva riaditeľ školy. 

3. Organizácia činnosti,  režim dňa: 

Ranná služba:    od 6.30 do 8.00 hod. 

Príprava na obed:    podľa rozvrhu v jednotlivých triedach 

Rekreačno-odpočinková činnosť: od 12.25 do 15.00 hod 

Záujmová činnosť:    od 15.00 do 15.30 hod. 

Vzdelávacia činnosť:     od 15.30 do 16.00 hod. 

Spoločensko-prospešná:   od 16.00 do 16.30 hod 

  

Odchod zo školského klubu je možný v týchto časoch: 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30.  

Výnimka platí len pre žiakov, ktorí odchádzajú do ZUŠ, alebo krúžky mimo školy. 

4. Po vyučovaní si vychovávateľky ŠKD preberajú deti od učiteľov. Žiakov, ktorí majú podľa 
rozvrhu vyučovanie dlhšie, odvedie do ŠKD učiteľ, ktorý ich vyučoval poslednú hodinu. 

5. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD je podmienené podaním písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa 
do ŠKD jeho rodičom alebo zákonným zástupcom. Súbežnou podmienkou je písomné 
vyjadrenie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do ŠKD a úhrada legislatívne stanoveného 
poplatku. 

6. Zákonný zástupca je povinný uhradiť stanovený poplatok za ŠKD (v zmysle príslušných 
právnych predpisov a VZN). 

7. V prípade, že dieťa zo závažných dôvodov po celý mesiac nenavštevovalo ŠKD, je 
v danom mesiaci od poplatku oslobodené. Aj v tomto prípade je evidované ako člen ŠKD. 

8. Ak dieťa odchádza samostatne z ŠKD je potrebné písomné oznámenie. Telefónne 
oznámenia sa neakceptujú. 

9. Zákonný zástupca písomnou formou (na predpísanom tlačive) určí osoby, v sprievode 
ktorých môže dieťa ŠKD opustiť, s inou osobou vychovávateľka dieťa nepustí. 

10. ŠKD je organizovaný v triedach, na školskom dvore, v jedálni. Denné aktivity zabezpečujú 
vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus) dodržiavajú zásady zdravej 
životosprávy, vytvárajú časový priestor pre hru a učenie detí. Denné aktivity sa 
prispôsobujú záujmom a potrebám detí (rekreačné a oddychové činnosti, záujmové 
činnosti, vzdelávacia činnosť). 

11. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný poskytnúť vychovávateľke pred nástupom dieťaťa 
do ŠKD jeho  osobné údaje, informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa a uhradiť 
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stanovený poplatok. V prípade zmeny dohodnutého termínu odchodu zo školy predložiť 
doklad o zmene podpísaný rodičom. Písomne vyznačiť, či dieťa bude odchádzať zo školy 
samostatne, alebo v sprievode inej oprávnenej osoby. Rovnako písomne oznámiť každý 
mimoriadny odchod dieťaťa. Na telefonické požiadanie nesmie byť dieťa zo ŠKD 
uvoľnené. 

12. Rodičia čakajú svoje deti vo vestibule školy. Samostatný odchod dieťaťa zo ŠKD bez 
sprievodu dospelého musí byť vopred písomne dohodnutý. 

13. Ak dieťa opakovane ostáva v ŠKD po dobe prevádzky ŠKD t. j. po 16.30 hod. z dôvodu 
jeho nevyzdvihnutia zákonným zástupcom alebo inou splnomocnenou osobou, riaditeľ 
školy môže vyradiť dieťa zo ŠKD. 

14. Dieťa má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho vek, záujmy, schopnosti 
a možnosti, nadanie a jeho zdravotný stav v súlade s rešpektovaním Práv a povinností 
dieťaťa, žiaka, rodiča (zákonného zástupcu) a školy. Rodič je povinný oboznámiť 
vychovávateľku o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane krátkodobých zdravotných 
oslabení. Ak dieťa ochorie počas dňa v ŠKD, rodič si ho vyzdvihne zo ŠKD v čo najkratšej 
dobe po prevzatí oznámenia o jeho zlom zdravotnom stave. 

15. Dieťa alebo rodič informuje vychovávateľku o účasti dieťaťa v  záujmových krúžkoch, na 
ktoré je potrebné jeho uvoľnenie zo ŠKD. V prípade, že ide o činnosti organizované mimo 
školy, musí byť vyžiadanie o uvoľnenie dieťaťa na takéto činnosti dohodnuté  písomne 
s podpisom rodiča. 

16. Nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči 
spolužiakom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť 
spolužiakov, alebo pedagóga, môžu mať za následok vylúčenie dieťaťa z niektorých 
činností ŠKD alebo zo ŠKD, najmä ak by tým mala byť zaistená jeho bezpečnosť alebo 
bezpečnosť spolužiakov. O vylúčení dieťaťa zo ŠKD rozhodne riaditeľ školy po 
prerokovaní v pedagogickej rade. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokované. 

17. Zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za škody, ktoré jeho dieťa spôsobilo zjavným 
porušením alebo ignorovaním školského poriadku, hrubým porušením disciplíny, alebo 
nerešpektovaním usmernení vydaných vychovávateľkou ŠKD. 

18. Zákonný zástupca dieťaťa má svojim konaním podporovať jednotu výchovného 
pôsobenia školy a rodiny. Súčasťou tohoto úsilia je účasť zákonného zástupcu v pomoci 
škole a zariadeniu ŠKD, jeho účasť na zasadnutiach rady rodičov a pravidelné 
informovanie sa o výchovných a vzdelávacích výsledkoch dieťaťa. 

19. Po prestravovaní detí pokračuje vo výchovnej činnosti tak, aby zabezpečila dostatočnú 
relaxáciu detí. Celá činnosť je cieľavedomá, plánovitá a to i pri spontánnej hre detí.  

 

D. 
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A  VEREJNOSTI 

 
I. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA  
 

1. Zákonným zástupcom žiakov a verejnosti je zakázané svojvoľne sa pohybovať 
v priestoroch školy a školského areálu bez súhlasu riaditeľa školy  alebo ním povereného 
zástupcu.  

2. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy 
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a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred 
dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom. 

3. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v úradných hodinách na sekretariáte 
školy. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach 
rodičovského združenia, alebo prostredníctvom vopred dohodnutej konzultácie 
s triednym, či iným učiteľom.  

4. Zákonným zástupcom žiakov, ako aj iným osobám je zakázané vstupovať do tried 
a konfrontovať spolužiakov svojho dieťaťa, zhotovovať akékoľvek zvukové alebo 
obrazové záznamy a ďalej ich šíriť. 

5. Zákonným zástupcom žiakov nie je dovolené žiadnym spôsobom zasahovať do 
výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa. Učiteľ zodpovedá za výchovno-vzdelávací proces 
a má právo voliť metódy a formy práce na vyučovaní.  

6. Zákonný zástupca má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 
7. Zákonný zástupca je povinný do 3 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti 

svojho dieťaťa na vyučovaní a ospravedlnenie predložiť ihneď po nástupe, najneskôr 
však do 3 pracovných dní. 

8. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania, zástupcovia 
organizácií pôsobiacich  v obvode školy sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. 
Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov, rodičov, na riešení otázok 
výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.  

9. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 
podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

 
II. 

SPOLUPRÁCA ŠKOLY A RODINY 
  
1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov 

je žiacka knižka (ŽK) a elektronická ŽK. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy.  
2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné 

hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. 
3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší 

spôsob styku s rodičmi, napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie 
rodičov do školy, návšteva v rodine. 

4. Pri zhoršení správania a prospechu žiaka triedny učiteľ preukázateľne informuje 
zákonných zástupcov o tejto skutočnosti. 
  

III. 
POŽIADAVKY NA VEREJNOSŤ 

  
1. Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný ohlásiť sa službe alebo na 

sekretariáte školy a uviesť účel návštevy. Návštevy sa evidujú v Knihe návštev. 
2. Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po 

vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho 
zástupcom. 

3. Lektor (alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú či inú 
dohodnutú činnosť v školských priestoroch) je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce 
v zmysle stanovených legislatívnych noriem.   
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Ďalej za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a zúčastnených zamestnancov školy 
na predmetnej činnosti ako aj za ochranu školského majetku a prevádzkovanie činnosti je 
späté s dodržiavaním daného vnútorného poriadku a všetkých interných smerníc školy. 
 
Dodržiavaním uvedených zásad by mala zavládnuť na našej škole pohoda, pokojná atmosféra 
a priestor pre pokojnú prácu. 
 
 
 

E. 
OPATRENIA VO VÝCHOVE, KLASIFIKÁCIA SPRÁVANIA 

 
Udeľovanie a ukladanie výchovných opatrení sa riadi školským zákonnom a príslušnými 
právnymi predpismi a podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov. 
 

I. 
POCHVALY A INÉ OCENENIA 

 
Pochvaly a iné ocenenia sa môžu udeliť za:  

-   mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,  
-   záslužný alebo statočný čin,  
-   dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.  

 

Uvedené výchovné   
opatrenia 

 

Pochvala triednym 
učiteľom 

 vzornú dochádzku do školy počas školského roka,  

 za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané 
klasifikačné obdobie,  

  reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania 
a pod., 

 za 1.-3. miesto v školských kolách olympiád a  rôznych 
súťaží, 

  prácu pre triedny kolektív a podobne. 

Pochvala riaditeľom školy  reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania 
a pod., 

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

 v  priebehu  navštevovania ZŠ, 

 študijný priemer 1,00, 

 účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád, 

 významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starým 
ľuďom a pod.), 

  úspešný riešiteľ v okresných a vyšších kolách olympiád 
a rôznych súťaží. 
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II. 
NAPOMENUTIA, POKARHANIA, ZNÍŽENIE STUPŇA ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA 

 
  Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z výchovných opatrení: 

a) Napomenutie  triednym učiteľom. 
b) Pokarhanie  triednym učiteľom. 
c)  Pokarhanie  riaditeľom školy. 
 

 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – menej uspokojivé 
4 – neuspokojivé 

 
1. Opatrenia vo výchove a znížená klasifikácia správania budú uložené podľa závažnosti 

priestupkov. Hierarchia sankcií nemusí byť dodržaná. Riaditeľ ich udeľuje po prerokovaní 
v pedagogickej rade. 

2. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné 
alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie spravidla 
predchádza zníženiu známky zo správania. 

3. Za závažné porušenie školského poriadku sa považuje aj používanie mobilného 
telefónnu a tabletu počas vyučovacieho procesu. 

4. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom 
zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do katalógového 
listu žiaka. 

5. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 
ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania a narúša výchovu a vzdelávanie do takej 
miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovu a vzdelávanie, riaditeľ môže použiť 
ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 
umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 
zamestnanca a bezodkladne privolá zákonného zástupcu.  

6. V prípadoch oprávneného podozrenia a ohrozenia mravného vývinu žiakov, rieši sa 
problém v súčinnosti s triednym učiteľom, ostatnými vyučujúcimi, so zákonným 
zástupcom dieťaťa, podľa potreby so školským psychológom. V prípade nedodržania 
školou prijatých opatrení na ochranu detí zo strany žiaka, resp. jeho zákonného 
zástupcu, prijíma škola ďalšie možné opatrenia po prerokovaní s odborníkmi centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, pediatrom, odborom sociálnych 
vecí a rodiny, zástupcom policajného zboru. 

7. Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky bude riešené podľa platnej legislatívy 
a riaditeľ školy zašle podanie na príslušné orgány štátnej správy. 
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PRIESTUPKY žiakov a ich roztriedenie pri porušení Školského poriadku s následným 
udelením výchovných opatrení na posilnenie disciplíny 

 
PRIESTUPKY ŽIAKOV, PO KTORÝCH MÔŽE NASLEDOVAŤ 

NAPOMENUTIE ALEBO POKARHANIE: 
 

Výchovné   opatrenia Druh, názov priestupku 

Upozornenie 
zákonného zástupcu 

za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje 
neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá nebola zákonným 
zástupcom ospravedlnená. Ak bol žiak neospravedlnene 
neprítomný v škole, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ 
preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho 
na pohovor, z ktorého vyhotoví zápisnicu. Pri neospravedlnenej 
neprítomnosti žiaka postupuje triedny učiteľ v zmysle PŠ 

Napomenutie 
triednym učiteľom 

(písomné) 

navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po 
prerokovaní na Pedagogickej rade, za 3-krát opakovaný bežný 
priestupok, ktorý nemusí byť rovnakého charakteru, podvod 
a vedomé klamanie učiteľa, opakované narúšanie spolužitia 
v triede, 

Pokarhanie triednym 
učiteľom (písomné) 

navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po 
prerokovaní na Pedagogickej rade za opakované bežné priestupky 
ak ani po predchádzajúcom opatrení nedôjde k náprave, prejavy 
šikanovania spolužiakov vrátane  kyberšikany, úmyselné 
vyvolávanie konfliktov medzi spolužiakmi (bitky), 

Pokarhanie riaditeľom 
školy (písomné) 

navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po 
prerokovaní na pedagogickej rade, za vzájomné bitky a úmyselné 
ubližovanie, krádež, prinesenie predmetov do školy a na akcie 
usporiadané školou, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť 
spolužiakov a manipuláciu s nimi (nože, zbrane, a pod.), opakované 
vyššie uvedené priestupky, prinesenie pornografie do školy a na 
akcie usporiadané školou, užívanie omamných látok v škole, 
svojvoľné opustenie školskej akcie, svojvoľné opustenie triedy 
počas vyučovania, sústavné odmietanie práce na vyučovaní. 

 
PRIESTUPKY ŽIAKOV, PO KTORÝCH MÔŽE NASLEDOVAŤ 

 ZNÍŽENIE ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA: 
 

Znížený stupeň 
klasifikácie zo 

správania 

Druh, názov priestupku žiaka 

Znížený stupeň 
zo správania 
2(uspokojivé) 

Navrhuje ho triedny učiteľ po prerokovaní v pedagogickej rade a podľa 
potreby s rodičom žiaka 
Žiak sa závažnejšie previní: 

 opakovaná bitka, 

 sústavné napádanie spolužiakov, 

 úmyselné ublíženie na zdraví, 

 neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi a učiteľmi, 
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 prinesenie pornografie do školy a na akcie usporiadané školou, 
propagácia pornografie, sťahovanie a šírenie, 

 fajčenie  a požívanie alkoholických nápojov v škole, 

 šírenie a distribúcia omamných látok v škole, 

 prinesenie pyrotechniky do školy a na akcie usporiadané školou, 

 šikanovanie spolužiakov a zamestnancov školy, 2-krát zistená 
kyberšikana, 

 podnecovanie k neznášanlivosti a intolerancii k iným rasám, 
propagovanie rasizmu a xenofóbie, 

 menej závažne previnenia vo vyšších bodoch (ak nedošlo k náprave), 

 úmyselné poškodzovanie školského majetku, 

 svojvoľné opustenie školskej akcie, svojvoľné opustenie triedy počas 
vyučovania, 

 prejavy extrémizmu a šovinizmu. 
Znížený stupeň 

zo správania 3  

(menej 
uspokojivé) 

 správanie žiaka v škole i mimo nej je sústavne v rozpore s pravidlami 
správania a ustanoveniami školského poriadku, 

 opakovaná bitka, 

 sústavné napádanie spolužiakov, 

 závažné  ublíženie na zdraví, 

 neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi a učiteľmi, 

 opakované prinesenie pornografie do školy a na akcie usporiadané 
školou, propagácia pornografie, 

 fajčenie  a požívanie alkoholických nápojov v škole, 

 šírenie a distribúcia omamných látok v škole, 

 prinesenie pyrotechniky do školy a na akcie usporiadané školou, 

 šikanovanie spolužiakov a zamestnancov školy, 3-krát zistená 
kyberšikana, 

 podnecovanie k neznášanlivosti a intolerancii k iným rasám, 
propagovanie rasizmu a xenofóbie, 

 menej závažne previnenia vo vyšších bodoch (ak nedošlo k náprave), 

 úmyselné poškodzovanie školského majetku, 

  svojvoľné opustenie školskej akcie, svojvoľné opustenie triedy počas 
vyučovania, 

 prejavy extrémizmu a šovinizmu. 

Znížený stupeň 

zo správania 4 

(neuspokojivé) 

 ak ani po predchádzajúcom opatrení nedôjde k náprave a žiak 
sústavne porušuje pravidlá správania a Školský poriadok, 

 zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými 
previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a zamestnancov školy, 

 fyzické napadnutie zamestnancov školy. 

Napomenutie a pokarhanie sa udelí pred kolektívom triedy alebo školy. Opatrenie sa 
zaznamená do triedneho výkazu a zákonný zástupca žiaka bude o tom písomne informovaný. 
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TENTO ŠKOLSKÝ PORIADOK JE ZÁVÄZNÝ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV, ZAMESTNANCOV 
A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV. 
 
 

Záverečné ustanovenie 

Tento Školský poriadok pre základnú školu Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, 
Bakossova 5, Banská Bystrica ruší všetky predchádzajúce školské poriadky vydané pre túto 
základnú školu.   
 
 
 
 
Dátum vydania:     28. 08. 2019 

Prerokované v Pedagogickej rade:   28. 08. 2019 

Prerokované v Rade školy:    30. 08. 2019  

Platnosť a účinnosť od:    02. 09. 2019 

 

 
 
 

 
        Mgr. Janka Danihlíková 
               riaditeľka školy 
 


