
Školský poriadok školy
v skratke

Dodržiavanie školského poriadku 
utvára dobré predpoklady na 
dobrý a bezpečný  chod školy. 



Všeobecné pravidlá

• Žiaci dodržujú pravidlá školského poriadku, s 
ktorými sa oboznámia na začiatku školského roku.

• Žiakom je zakázané nosiť do školy veci, ktoré 
nesúvisia s výučbou a môžu ohroziť bezpečnosť a 
zdravie spolužiakov a zamestnancov školy.

• Za cenné veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím 
procesom – ako je mobil,tablet,MP3,hračky, 
šperky a iné,... – a ich poškodenie, stratu či krádež   
nezodpovedá škola.



Organizácia vyučovania

• 1. hodina 7:50 - 8:35
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:45 - 12:30
6. hodina 12:40 - 13:25
7. hodina 13:55 - 14:40



Režim školského klubu detí

11:25-13:00 obed, oddychová činnosť

13:00-13:30 relaxačno-rekreačná činnosť

13:30-14:30 záujmová činnosť/pobyt vonku –
ihrisko, Zechenterova záhrada, návšteva knižnice

14:30-15:30 príprava na vyučovanie

15:30-16:00  individuálne zamestnanie v 
herni/pobyt vonku



Príchod a odchod 

Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom. Po 
otvorení budovy /žiaci sa môžu zhromažďovať pred vyučovaním 
vo vestibule školy/ o 7.30 hod. žiaci vstupujú do tried.
Budova školy sa ráno uzavrie od 8.00 hod do 16 00. Školu 
uzatvárame kvôli bezpečnosti detí.
Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci pod vedením 
vyučujúceho disciplinovane opustia budovu. 
Počas vyučovania je vstup do budovy povolený rodinným 
príslušníkom a cudzím osobám len v opodstatnených prípadoch. 
Návšteva a rodičia, ktorí prichádzajú do ŠKD sa ohlasujú 
zvončekom. Deti si priamo v družine vyzdvihnú  len rodičia 
prvákov. 
Ostatné deti prídu po ohlásení sa rodiča zvončekom k dverám. 



Odchod zo školy v čase vyučovania

• Žiak môže opustiť školu v čase vyučovania len 
na základe písomného súhlasu zákonného 
zástupcu v prípade v sprievode zákonného 
zástupcu žiaka. 

• To isté platí pre odchod zo školského klubu 
detí. Žiaci nebudú uvoľnení na základe 
telefonátu.

• Dôvodom je snaha o bezpečnosť detí.



Správanie žiakov na vyučovaní

• Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, 
ospravedlní sa učiteľovi hneď na  začiatku 
hodiny a uvedie dôvod.

• Žiak je povinný nosiť na vyučovanie žiacku 
knižku, ak ju zabudne oznámi to vyučujúcemu 
na začiatku hodiny. Opakované zabúdanie 
žiackej knižky je porušením školského 
poriadku.



Dochádzka žiakov do školy a účasť na 
vyučovaní

• Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas 
podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, 
ktoré škola organizuje.

• Každú neúčasť žiaka na vyučovaní je povinný 
zákonný zástupca žiaka písomne ospravedlniť.
Neprítomnosť žiaka v škole z dôvodu ochorenia 
nahlási osobne či telefonicky rodič triednemu 
učiteľovi do 48 hodín. Ak to neurobí, spätne sa 
vymeškané hodiny budú klasifikovať ako 
neospravedlnené.



Príprava na vyučovanie počas choroby

• Ospravedlnenie o neprítomnosti žiaka na 
vyučovaní predkladá rodič alebo žiak 
najneskôr do 48 hodín od príchodu žiaka na 
vyučovanie. Preberané učivo na 1.stupni si 
zistí žiak alebo jeho zákonný zástupca 
spravidla od triedneho učiteľa alebo od 
spolužiakov. Žiak na 2. stupni si zistí preberané 
učivo spravidla od spolužiakov a doučí sa ho.



Príprava na vyučovanie počas choroby

• Na základe dohovoru s triednym učiteľom sa 
domáce úlohy môžu zverejňovať aj 
prostredníctvom aplikácie testy Alf, ktorá je na 
stránke našej školy. 



Ospravedlnenie žiaka

• Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka i 
počas choroby bez lekárskeho potvrdenia, najviac 
však 3 po sebe nasledujúce dni.

• Na viac ako 2 dni žiaka uvoľňuje riaditeľ školy po 
písomnej žiadosti rodičov a prejednaní s triednym 
učiteľom.

• Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu 
ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce 
vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný 
zástupca potvrdenie od lekára. 



Pochvaly a iné ocenenia

• Pochvala triednym učiteľom:
• -za výborný prospech – prospel s vyznamenaním,

-za úspešnú reprezentáciu školy,
-za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
-za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, 
príkladný čin, verejné uznanie inou osobou, alebo inštitúciou. 

• Pochvala riaditeľom školy:
• -za výborný prospech – prospech 1,0,

-za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín u 
prospievajúcich žiakov podľa individuálneho posúdenia 
triedneho učiteľa,
-za úspešnú reprezentáciu školy, za nezištnú pomoc, vysoko 
humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou 
osobou, alebo inštitúciou.



Opatrenia vo výchove na posilnenie 
disciplíny

• O udelení výchovného opatrenia informuje škola 
preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu 
žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do 
triedneho výkazu .



Menej závažné porušovanie školského 
poriadku

• 3 poznámky - napomenutie triednym 
učiteľom, 

• 4 – 6 poznámok - pokarhanie triednym 
učiteľom, 

• 7 – 9 poznámok - pokarhanie riaditeľom školy, 

• 10 a viac - znížená známka zo správania -
určenie stupňa podľa závažnosti. 



Závažné porušovanie školského 
poriadku

• Používanie mobilu, fotenie na mobil počas 
vyučovania

• Krádež, ublíženie na zdraví 

• Šikanovanie, vyhrážanie a nevhodné správanie 
sa voči spolužiakom, učiteľom, zamestnancom 
školy

• Záškoláctvo – neospravedlnené vymeškanie zo 
školy



Mobily v škole

• Používanie mobilov počas vyučovania a to 
zahŕňa i prestávky a pobyt v ŠKD nesmie žiak 
mať zapnutý mobil. Ak bude mobil využívať, 
považuje sa to za závažné porušenie školského 
poriadku. Učiteľ môže žiakovi mobil zobrať a 
vráti ho na konci vyučovania. O priestupku 
informuje rodičov. Za stratu, poškodenie mobil 
škola nezodpovedá. V opodstatnených 
prípadoch, po súhlase pedagóga, žiak môže 
mobil využiť.



Ochranné opatrenia

• Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje 
bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, riaditeľ školy 
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:

• -zákonného zástupcu,

• -zdravotnú pomoc,

• -člena policajného zboru.

• Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. 



Záškoláctvo

• do neospravedlnených 5 hodín - pokarhanie 
riaditeľom školy.

• -pri 6 neospravedlnených hodinách za jeden 
polrok sa znižuje známka zo správaniao jeden 
stupeň = „2“. pri 15 a viac vymeškaných 
hodinách sa známka znižuje na stupeň = „3“. 

• pri dokázateľnom opakovanom záškoláctve sa 
známka znižuje na stupeň = „4“. 



Záškoláctvo

• Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany 
školy potrebné konať vo veci: 

• a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín 
mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej 
má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a 
rodiny, 

• b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v 
príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa 
školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 
596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, 

• c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je 
potrebné zo strany obce podať v zmysle § 211 TZ trestné oznámenie na 
zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu 
ohrozovania mravnej výchovy mládeže. 



Smernica o  šikanovaní

• Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie 
žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je

• ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne 
ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o

• cielené a opakované použitie násilia voči takému 
žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z

• najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu 
brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych

• podobách, ktoré môžu mať následky na 
psychickom a fyzickom zdraví.



Smernica o  šikanovaní

• Priame znaky šikanovania môžu byť napr.:  
posmešné poznámky na adresu žiaka, urážlivé 
prezývky, nadávky, ponižovanie, posmech, hrubé 
žarty na jeho účet, nátlak na žiaka, aby dával 
vecné alebo peňažné dary šikanujúcemu, alebo za 
neho platil,  príkazy, ktoré žiak dostáva od iných 
spolužiakov, strkanie, štuchanie, údery, kopance, 
ktoré prípadne nie sú zvlášť silné, ale je nápadné, 
že ich obeť neopláca, šarvátky, v ktorých jeden z 
účastníkov je zreteľne slabší a snaží sa uniknúť. 



Smernica o  šikanovaní
• Nepriame (varovné) znaky šikanovania môžu byť 

napr.:  žiak je počas prestávok často osamotený,  počas 
prestávok vyhľadáva blízkosť učiteľov,  ak má žiak 
prehovoriť pred triedou, je neistý, ustrašený,  pôsobí 
smutne, stáva sa uzavretým,  jeho školský prospech sa 
niekedy náhle a nevysvetliteľne zhoršuje,  jeho veci sú 
poškodené alebo znečistené, prípadne rozhádzané,  
zašpinený alebo poškodený odev, stále mu chýbajú 
nejaké jeho veci,  odmieta vysvetliť poškodenie a 
stratu vecí alebo používa nepravdepodobné 
výhovorky,  mení svoju pravidelnú cestu do školy a zo 
školy,  začína vyhľadávať dôvody pre absenciu v škole,  
odreniny, modriny, škrabance alebo rezné rany, ktoré 
nedokáže uspokojivo vysvetliť. 



Smernica o šikanovaní

Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byt 
zamestnancami školy v žiadnej miere

akceptované. Pedagogický zamestnanec musí 
šikanovanie medzi žiakmi bez meškania

riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú 
pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť

oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, 
výchovnému poradcovi, prípadne vedeniu

školy.



Postup pri podozrení zo zneužívania 
návykových látok

• Omamné a psychotropné látky - konzumácia v škole
• 1. odobratie a zaistenie výrobku
• 2. pri ohrození zdravia, života škola zabezpečí potrebnú pomoc a 

volá lekársku pomoc
• 3. ak nehrozí akútne nebezpečenstvo, spísanie záznamu s 

vyjadrením žiaka
• 4. vyrozumenie zákonného zástupcu a ten si žiaka vyzdvihne
• 5. komunikácia s rodičom
• 6. výchovné opatrenie v súlade s VPS
• 7. oboznámenie ostatných pedagógov, žiakov v kolektíve
• 8. odbor sociálnych veci príslušného úradu pri opakovaní sa situácie 

a v závažných
• prípadoch - oznamovacia povinnosť orgánom sociálno - právnej 

ochrany dieťaťa, PZ



Záverečné ustanovenia 

• Dodržiavanie školského poriadku je záväzné 
pre všetkých žiakov školy ,ich zákonných 
zástupcov a zamestnancov školy. 

• Tento poriadok bol prerokovaný a schválený 
na pedagogickej rade školy dňa 5.9.2016. 
Účinnosť nadobúda dňa 6.9.2016. 


