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Prerokované na pedagogickej rade 

Zmeny a dodatky k školskému poriadku platnému 

od r.2016 prerokované dňa 27.08.2019 

Schválil  

dňa 

 05.09.2016 

04.09.2019 

riaditeľ 

školy 

Mgr. Martin Potočňák 

Mgr. V. Perničková - dodatky  

Cieľová skupina Žiaci a  zamestnanci ZŠ 

Účinnosť od 03.09.2019 

Za kontrolu zodpovedá Riaditeľ školy 

Zmeny v smernici sa uskutočňujú formou písomných dodatkov, ktoré tvoria súčasť školského 

poriadku. 



List zmien k školskému poriadku 

Názov  Zmena Dátum Poznámka 

 Dodatok 

k povinnostiam 

žiaka 

 Zákaz používania 

permanentných 

popisovačov 

 25.08.2017 

 

Čl. 3.6  Žiakom nie je 

povolené - dodatok k str. 9 

 Dodatok 

k podmienkam 

nakladania 

s majetkom školy 

 Zodpovednosť  

žiaka za svoje 

pracovné miesto 

(stôl, stolička) 25.08.2017 

 Čl. 7.1 Podmienky nakladania 

s majetkom školy a jeho 

ochrana – dodatok k str. 19 

 Dodatok 

k základným 

údajom 

o prevádzke školy 

 Príchod žiakov do 

školy predným 

vchodom v čase od 

07.40 do 07.50 hod.  27.08.2018 

 Čl. 1.1 Základné údaje 

o prevádzke školy 

 

Dodatok 

k povinnostiam 

žiaka a zákonného 

zástupcu 

Úprava zovňajšku 

žiaka (odev, účes, 

...), ospravedlnenie 

neprítomnosti žiaka 

– povinnosti 

zákonného zástupcu  27.08.2019 

Čl. 3.2 Žiak je povinný – 

dodatok k str. 8 

Čl. 3.6. Žiakom nie je 

povolené – dodatok k str. 10 

Čl. 5.2. Povinnosti zákonného 

zástupcu – dodatok k str. 18 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 



Dodatok k základným údajom o prevádzke školy 

Čl. 1.1 Základné údaje o prevádzke školy 

 Školská budova sa otvára o 6.00 hod. Do školskej budovy sa na vyučovanie vchádza 

hlavným vchodom v čase od 7.40 do 7.50 hod. Budova školy sa o 8.00 hod. zamyká. 

 

Záverečné ustanovenie 

 Dodatky k školskému poriadku boli prerokované na pedagogickej rade dňa 

27.08.2018. 

 Žiaci budú o školskom poriadku a jeho dodatkoch preukázateľne informovaní 

triednymi učiteľmi. 

 Školský poriadok spolu s dodatkami nadobúda účinnosť dňom 03.09.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľké Leváre, 03.09.2018 Mgr. Vladimíra Perničková              

Poverená riaditeľka školy 

 

 

 

 



Dodatok 2 k školskému poriadku – k povinnostiam žiaka 

a zákonného zástupcu 

Čl. 3.2. Povinnosti žiaka 

Žiak je povinný 

 chodiť do školy vhodne, slušne a čisto oblečený a upravený. 

Za nevhodný a neslušný odev sa považuje odev (tričká, mikiny, nohavice, ...) 

propagujúci neslušné vulgárne výrazy v rôznych jazykoch, výstredné či roztrhané 

a špinavé oblečenie. 

Za nevhodnú úpravu zovňajšku sa považuje výstredný mejkap, výrazný lak na 

nechtoch, nosenie pokrývky hlavy počas vyučovania. 

 

 mať primeraný a vhodný účes, ktorý mu nezabraňuje pracovať na vyučovaní, 

nerozptyľuje jeho pozornosť a neohrozuje jeho bezpečnosť (predovšetkým na 

hodinách TŠV, ale aj pri čítaní, písaní a p.). 

 

Čl. 3.6. Žiakom nie je povolené 

 písať a kresliť si po rukách či iných častiach tela 

 

V prípade porušenia školského poriadku budú žiakovi udelené výchovné opatrenia. 

Výchovným opatreniam vždy predchádza pohovor žiaka s triednym učiteľom prípadne 

vedením školy, o ktorom sa vedie písomný záznam. Pri závažnom alebo opakovanom 

porušení školského poriadku škola predvolá na pohovor zákonného zástupcu, 

o ktorom sa takisto vyhotoví písomný záznam.  

 

Čl. 5.2. Povinnosti zákonného zástupcu 

 V prípadoch častého opakovaného chýbania žiaka na vyučovaní 

ospravedlňovaného rodičom z dôvodu ochorenia žiaka (viac ako tri dni v mesiaci)  

môže škola z dôvodu podozrenia zo zneužívania právomoci  vyžadovať lekárske 

potvrdenie o chorobe  žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho 

neprítomnosti, 

 ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný jeho zákonný 

zástupca oznámiť túto skutočnosť hneď v prvý deň neprítomnosti triednemu učiteľovi, 

 v prípade, že tak zákonný zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické výzvy 

triedneho učiteľa, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za 

neospravedlnenú, 

 pri návrate do školy je žiak povinný do dvoch dní predložiť triednemu učiteľovi 

hodnoverný doklad (písomné ospravedlnenie od  zákonného zástupcu, potvrdenie od 

lekára). Dodatočné potvrdenie triedny učiteľ nemusí akceptovať. 



Záverečné ustanovenie 

 Dodatky k školskému poriadku boli prerokované na pedagogickej rade dňa 27. 8. 

2019.  

 Žiaci budú o školskom poriadku a jeho dodatkoch preukázateľne informovaní 

triednymi učiteľmi.  

 Školský poriadok spolu s dodatkami nadobúda účinnosť dňom 3. 9. 2019. 

 

Veľké Leváre 2.9.2019 

 

      Mgr. 

Vladimíra Perničková, riaditeľka školy 

 

 

 


