
Vážení rodičia, 

Minulý školský rok sme sa stretli s mnohými nepochopeniami z Vašej strany ohľadom 

niektorých vecí týkajúcich sa fungovania školy a hlavne práce učiteľov 

a vychovávateľov. Väčšinu nášho pracovného času sa venujeme priamo Vašim 

deťom a zostáva nám málo času na prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň, 

oprava prác a testov žiakov, vedenie doučovaní a krúžkov a mnoho ďalších 

povinností. Radi by sme boli, keby ste brali nižšie uvedené body ako snahu zlepšiť 

daný stav a predísť nedorozumeniam.  

1. Na ZRPŠ je čas konzultácie o jednom žiakovi určený na maximálne 10 minút alebo 

podľa inštrukcií triedneho učiteľa. Ak potrebujete konzultovať dlhšie, dohodnite si 

individuálne stretnutie s vyučujúcim cez školský email, prípadne edupage. 

2. Ospravedlnenie sa odovzdáva jedine v písomnej podobe na papieri, hneď po 

príchode žiaka do školy.  

3. Informáciu o tom, že žiak bude chýbať – ochorel – dostáva triedny učiteľ v ten deň – 

cez školský email alebo edupage. 

4. Ak žiak ide v niektorý deň len na jednodňové lekárske vyšetrenie, nie je nutné 

informovať emailom triedneho, stačí na nasledujúci deň doniesť ospravedlnenie. 

5. Pokiaľ žiak odchádza počas vyučovania, je povinný odovzdať triednemu učiteľovi 

písomne uvoľnenie z vyučovania (forma SMS a telefonátu je nepostačujúca). 

6. Podľa zákona, ak je žiak neprítomný na vyučovaní viac ako 15 hodín (bez 

oznámenia, bez ospravedlnenia),  je povinnosťou učiteľa podávať okamžite hlásenie 

na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

7. Po PN je žiak skúšaný podľa dohody s vyučujúcim (po dobratí učiva). 

8. Pri dlhodobom uvoľnení žiaka na základe včas predloženej žiadosti rodiča je žiak 

povinný chýbajúce učivo si dobrať sám. 

9. V prípade PN si žiak chýbajúce učivo a úlohy zisťuje od spolužiakov (triedny učiteľ 

nemá túto vedomosť o všetkých predmetoch). 

10. Domáce úlohy – ich zadanie – vyučujúci na internet automaticky nezapisuje, je 

povinnosťou žiaka poznačiť si ich  v triede do slovníčka alebo zošita. 

11. V prípade zaslania nejakej otázky prostredníctvom školského emailu alebo edupage 

učiteľ odpovedá spravidla do 24 hodín od doručenia správy. 

12. Učiteľ zadáva na edupage známky aktuálne, až po ich zverejnení žiakom. 

13. Písomné práce – testy – sú hodnotené percentuálne a následne prepočítané na 

známku. Matematika je na edupage uvádzaná ako body za test. 

14. Opravnú písomku žiak nepíše automaticky, rozhodnutie prináleží len učiteľovi – pri 

významných tematických celkoch alebo ak je to potrebné pre komplexné hodnotenie 

žiakových schopností. 

15. Žiadna z hodnotených prác žiaka (test, päťminútovka, sloh, diktát) nie je zverejnená 

a hromadne prístupná (napr. na ZRPŠ). Tieto práce ani neposielame domov. Rodič si 

môže prácu svojho dieťaťa pozrieť osobne v kabinete konkrétneho vyučujúceho po 

vopred dohodnutej návšteve. 

16. Základnou  povinnosťou učiteľa  je učiť, pripraviť sa na hodinu a aj vykonávať dozor 

nad žiakmi, konzultácie s rodičmi sú preto možné len po dohode s konkrétnym 

vyučujúcim.  

 

 


