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Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 059 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodné ustanovenia 

 
 

V súlade s § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, v záujme zabezpečenia chodu a organizácie školy  

vydáva riaditeľka po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade školský 

poriadok.   

Školský poriadok  je v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s 

vyhláškou 322/2008 MŠ SR  , v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa.   
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Školský poriadok pozostáva z týchto častí:  

Úvodné ustanovenie 

Preambula 

Prvá  časť  Práva  a povinnosti žiakov,  ich zákonných zástupcova zamestnancov školy   

            Čl. I      Práva žiakov 

            Čl. II     Povinnosti žiakov 

Čl. III   Práva zákonných zástupcov 

              Čl. IV    Povinnosti  zákonných zástupcov 

              Čl. V     Práva zamestnancov školy     

              Čl. VI    Povinnosti zamestnancov školy   

Druhá  časť Prevádzka a vnútorný režim školy      

            Čl. I      Plnenie povinnej školskej dochádzky  

Čl. II     Dochádzanie  žiakov do školy 

            Čl. III   Správanie sa žiakov v škole a mimo nej       

Čl. IV    Neprítomnosť žiakov v škole                  

Čl. V      Pochvaly,  výchovné  a ochranné opatrenia vo výchove 

Tretia  časť  Bezpečnosť a ochrana zdravia ţiakov a ich ochrana pred 

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím    

            Čl. I        Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Čl. II      Opatrenia na ochranu žiakov pred násilím a šikanovaním ochrana pred  

               sociálnopatologickými javmi 

Čl. III     Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v škole                      

Čl. IV     Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho alebo   

               infekčného   ochorenie  

Štvrtá  časť   Podmienky zaobchádzania  s majetkom v škole 

Záverečné ustanovenie  
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Preambula  
  

Školský poriadok  Špeciálnej základnej školy, Slnečná 421 v Spišskom Štiavniku je 

základným a záväzným vnútroškolským dokumentom. Predstavuje  súhrn noriem, zásad a 

pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov 

školy, rodičov, ostatných zákonných zástupcov žiakov a verejnosti, ktorá je v kontakte so 

školou.     

Škola dôsledne dbá na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia 

práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k 

žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.    

Úlohou školského poriadku je docieliť dodržiavanie dohodnutých pravidiel a noriem 

v spolunažívaní kolektívu žiakov, zamestnancov školy, zákonných zástupcov a verejnosti  za 

účelom  efektívneho výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, za účelom  predchádzania 

školským a pracovným úrazom a rôznym sociálno-patologickým javom.  

  

  

Prvá časť   

                   PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV, ICH ZÁKONNÝCH 

                           ZÁSTUPCOV  A ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

Čl. I  

Práva žiakov  
 

(1) Každý žiak  bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického vyznania 

alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného 

postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie.  

(2) Žiak má právo na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu 

ustanoveným školským zákonom.  

(3) Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej 

príslušnosti.  

(4) Žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, 

rozumových a fyzických schopností .  

(5) Žiak má právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, 

schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.  
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(6) Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, 

nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom.  

(7) Žiak 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.  

(8) Žiak má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne 

didaktické a kompenzačné pomôcky.  

(9) Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné 

vyučovacie predmety.  

(10) Žiak má právo na slobodnú voľbu  voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so 

svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím 

programom.   

(11) Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor.  

(12)      Žiak  má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, čitáreň.  

(13)     Žiak má právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a 

iných aktivít, ktoré organizuje škola.  

(14)     Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v 

primeranej lehote výsledok hodnotenia.  

(15)   Žiak má právo na poskytovanie poradenstva  a služieb spojených s výchovou a 

vzdelávaním, podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, 

koordinátora protidrogovej prevencie pri riešení problémov.  

(16)     Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom 

prostredí.  

(17)   Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích 

výsledkov.  

(18)   Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, 

psychickému a sexuálnemu násiliu , má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, 

krutosti a využívania.  

(19)     Žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.  

(20)   Žiak má právo na prestávky , ktoré majú slúžiť na regeneráciu síl, ale aj na prípravu na 

nasledujúcu hodinu.  
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Čl. II 

 Povinnosti žiakov  
 

(1) Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy 

školy. 

(2) Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa 

vzdelávať.   

(3) Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb 

zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.  

(4) Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy 

alebo školského zariadenia.  

(5) Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj 

zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.  

(6) Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 

ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy 

a dobrými mravmi.  

(7) Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo 

školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie.  

(8) Žiak je povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, 

ktoré mu  boli bezplatne zapožičané.  

 

Čl. III 

Práva zákonných zástupcov 
  

(1) Zákonný zástupca má právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia  pre 

svoje dieťa.  

(2) Zákonný zástupca žiaka má právo žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v 

škole poskytovali  žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so 

súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.  

(3) Zákonný zástupca žiaka má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím 

programom školy a so školským poriadkom.  

(4)     Zákonný zástupca žiaka má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch svojho dieťaťa, o forme osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej 

dochádzky, o možnostiach ďalšieho vzdelávania jeho dieťaťa.  
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(5) Zákonný zástupca žiaka má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a 

vzdelávaní svojho dieťaťa.  

(6) Zákonný zástupca žiaka  má právo byť prítomný na výchovno-vzdelávacom procese 

po predchádzajúcom súhlase riaditeľky  školy.  

(7) Zákonný zástupca žiaka  má právo vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu 

programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.  

(8) Zákonný zástupca žiaka  má právo -  ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v 

jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka - do troch dní od ukončenia 

polroka písomne požiadať o komisionálne preskúšanie. Zároveň má právo byť prítomný na 

komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky  školy.  

  

Čl. IV 

Povinnosti zákonných zástupcov 
( s poukázaním na ustanovenia § 144 ods. 7, 8, 9, 10, § 153 Školského zákona ) 

 

(1)     Zákonný zástupca žiaka  je povinný zabezpečiť starostlivosť o zdravotný stav  

svojho dieťaťa . 

(2) Zákonný zástupca žiaka  je povinný vytvárať nevyhnutné materiálne, sociálne a 

psychohygienické podmienky pre úspešnú školskú prípravu svojho (zvereného) dieťaťa. Je 

povinný:  

a. zabezpečiť pre svoje dieťa vhodné bývanie. Dieťa má mať svoje miesto na 

prípravu a na spanie, 

b. starať sa o biologické potreby a  o stravovací režim svojho dieťaťa,   

c. zabezpečiť potrebné hygienické prostredie tak, aby dieťa prichádzalo do školy 

vyspané, umyté, čisté a riadne upravené,    

d. zabezpečiť pre dieťa  školské potreby, pomôcky a vhodné prezuvky. V prípade 

úrazu, ktorý bude spôsobený nevhodnou obuvou škola nenesie zodpovednosť.    

     (3)   Zákonný zástupca žiaka  je povinný pomáhať svojmu dieťaťu v každodennej   

                  príprave do školy, najmä:  

a.   dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,  
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b. podnecovať u svojho dieťaťa adekvátny záujem o školské vzdelávanie, 

pravidelne prejavovať záujem o to, ako prebieha edukačný proces dieťaťa, aké 

má problémy a v čom spočívajú príčiny jeho ťažkostí,  

c. komunikovať, spolupracovať s vyučujúcimi a tak zjednocovať svoje výchovné 

pôsobenie, čo sa v konečnom dôsledku odrazí v skvalitňovaní školských 

výsledkov dieťaťa,  

d. viesť svoje dieťa k požadovaným školským výsledkom, ale aj k prekonávaniu 

ťažkostí vo zvládaní náročných úloh,  

e. osobitnú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovaniu jazykových zručností a 

schopností; učiť svoje dieťa komunikovať, myslieť a poznávať vo vyučovacom 

jazyku, čo môže podstatným spôsobom ovplyvniť jeho výchovno-vzdelávacie 

výsledky.  

(4) Zákonný zástupca  žiaka  je povinný rešpektovať  špeciálne výchovno-vzdelávacie                            

            potreby svojho dieťaťa. 

(5) Zákonný zástupca žiaka  je povinný  nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.  

(6) Zákonný zástupca žiaka je povinný dodržiavať školský poriadok školy, ktorú 

navštevuje jeho dieťa.   

  

Čl. V 

     Práva zamestnancov školy 

  

(1) Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

(2) Zamestnanec má právo na rovnaké zaobchádzanie v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom.   

(3) Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením 

zásady rovnakého zaobchádzania; zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez 

zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť 

jeho následky.   

(4) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v 

súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu 

druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť u 

zamestnávateľa v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak 
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postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu 

alebo návrh na začatie trestného stíhania.   

 

Čl. VI 

 Povinnosti zamestnancov školy 
  

Zamestnanec je povinný  :  

(1) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi 

predpismi,   

a) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a  

odchádzať z neho až po skončení pracovného času,   

b) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú,  

ak bol s nimi riadne oboznámený a v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok 

na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený 

ošetrujúcim lekárom,  hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ,  

chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím a nekonať v rozpore s 

oprávnenými záujmami zamestnávateľa, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o 

ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré v záujme zamestnávateľa 

nemožno oznamovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru,   

c) okrem povinností uvedených v ods. 1 je zamestnanec pri výkone práce vo verejnom 

záujme povinný konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené § 

8 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. a Zákonníkom práce,   

d) obmedzenia a činnosti, ktoré zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme nesmie 

vykonávať,  ustanovuje § 8 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z..    

(2) Pedagogický zamestnanec je povinný:   

a)   ustavične skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovnovzdelávacieho procesu, za    

výsledky ktorého zodpovedá,  

b)  postupovať  podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-

organizačných pokynov, dodržiavať stanovené metodické postupy,  

c) plniť  vyučovaciu činnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej činnosti a 

výchovnej činnosti stanovenej osobitným predpisom a vykonávať  ostatné činnosti súvisiace 

s pedagogickou prácou, 
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d) zvyšovať  úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v 

organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ak to 

vyžaduje potreba,   

e) viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu 

hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, 

ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní 

predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov a pri školských podujatiach.   

f) starať sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami, školskými potrebami a pomôckami 

pre výchovnovzdelávaciu činnosť.  

g) v záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať so zákonnými 

zástupcami žiakov, na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych 

schôdzach, prípadne na individuálne dohodnutej schôdzi o prospechu a správaní žiakov, a to 

ústne alebo písomne,   

h) spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy a školského zariadenia, s triednym 

učiteľom a výchovným poradcom,   

ch) viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane 

zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím,   

i) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, týkajúce sa mlčanlivosti o skutočnostiach 

súvisiacich s výkonom povolania, zvlášť o zdravotnom stave žiakov,   

j) dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie žiakov. Sú povinní plniť 

úlohy v tejto oblasti, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov a opatrení zamestnávateľa, 

prijatých na bezpečnosť a ochranu zdravia.  

    

Pedagogický zamestnanec je  ďalej povinný:   

a) prichádzať na pracovisko včas , včas nastupovať na  vyučovaciu hodinu a neukončiť ju  

pred zvonením,   

b) zodpovedne sa pripravovať na každú vyučovaciu hodinu, učebné pomôcky na vyučovaciu 

hodinu si prichystať cez prestávku, predchádzajúcu  danej vyučovacej hodine, 

c) zúčastňovať sa na pracovných poradách, pedagogických radách, zasadnutiach MZ,  

mať v poriadku pedagogickú dokumentáciu a po ukončení vyučovania ju odkladať na určené 

miesto  

,   
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e) zabezpečiť  na poslednej vyučovacej hodine v triede vyloženie stoličiek na lavicu,  žiakov 

odprevadiť  do šatne, a vyviesť z budovy školy,   

f) ohlásiť bezodkladne  priamemu nadriadenému svoju neprítomnosť, lekárske potvrdenie o 

PN, OČR doručiť do 3 dní,  ukončenie PN alebo OČR oznámiť priamemu nadriadenému 1 

deň vopred,  

g) nepoužívať počas vyučovacích hodín telefón.   

(3)    Pedagogický zamestnanec nie je povinný viesť agendu, ktorá sa priamo netýka   

výchovnovzdelávacieho procesu, vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s dohodnutým druhom 

práce v pracovnej zmluve. 

  

Druhá časť 

PREVÁDZKA  A VNÚTORNÝ  REŽIM  ŠKOLY 
  

Čl. I  

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

   

(1) Špeciálnu základnú školu navštevujú žiaci s mentálnym postihnutím a žiaci s 

viacnásobným   postihnutím  v kombinácii s mentálnym postihnutím.  

(2) Žiakov prijíma riaditeľka školy v súlade so „Smernicou o prijímaní žiaka do 

Špeciálnej základnej školy“ . 

(3) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá  do konca školského roka, v ktorom 

žiak dovŕši 16. rok veku (§22, ods.1 zákona č. 245/2008).        

(4) Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno oslobodiť nikoho (§ 19 ods. 1, 2 

zákona č. 245/2008).  

(5)  Riaditeľka školy  môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka  s 

priloženým písomným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast  rozhodnúť o 

oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy a o povolení individuálneho 

vzdelávania. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne 

(§ 24 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z., §5, ods.3, písmeno d) zákona 596/2003) . 

(6) Riaditeľka školy  môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka  s 

priloženým písomným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast  rozhodnúť o 

oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí  

( §31, ods.4 zákona 245/2008Z.z. §5, ods.3, písmeno e) zákona 596/2003) . 
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(7) Riaditeľka školy  môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka  s 

priloženým písomným odporučením všeobecného  lekára  pre deti a dorast a písomným 

odporučením  Centra špeciálnopedagogického poradenstva  rozhodnúť o oslobodení žiaka 

od povinnosti dochádzať do školy, ak mu  neumožňuje jeho zdravotný stav vzdelávať sa. 

Vzdelávanie sa mu neposkytuje do pominutia dôvodov (§19, ods. 9 zákona 245/2008, §5, 

ods.3, písmeno d) zákona 596/2003 ). 

(8) Riaditeľka školy  môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka  

rozhodnúť o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky 

( §5, ods.3, písmeno f) zákona 596/2003).  

(9) Ak žiak dovŕši vek 16 rokov v priebehu školského roka, skončí plnenie povinnej 

školskej dochádzky dňom 31. augusta príslušného školského roka ( § 22, ods.1 zákona č. 

245/2008).  

(10) Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľka školy predĺžiť vzdelávanie  

v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku (§22, ods. 3 

zákona č. 245/2008).                                                                  

Čl.II 

Dochádzanie  žiakov do školy  
  

(1) Vchod školy sa pre žiakov  otvára o 7.35 hod. Žiak prichádza do školy najneskôr o    

            7.50 hod.  

(2) Žiak môže predčasne odísť z vyučovania len v sprievode  zákonného zástupcu žiaka.  

(3) Časový harmonogram vyučovacích hodín a prestávok:   

  

  trvanie hodiny  prestávka  

1.  hodina  7.50 -8.35  10 min  

2. hodina  8.45-9.30  20 min  

3. hodina  9.50-10.35  10 min  

4. hodina  10.45-11.30  10 min  

5. hodina  11.40-12.25  10 min  

6. hodina  12.35-13.15 /40 minútová/  Koniec vyučovania  
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(4) Po ukončení vyučovania  žiaci v sprievode vyučujúcich učiteľov opustia budovu 

školy.  

(5) Ak  zákonný zástupca žiaka sprevádza svoje dieťa do aj zo školy, je povinný  v čase 

skončenia poslednej vyučovacej hodiny svojho dieťaťa  čakať pred školou.   

(6) Škola nenesie zodpovednosť  za  žiakov, ktorí  po ukončení vyučovania opustia 

budovu školy.  

  

Čl. III 

Správanie sa žiaka  v škole a mimo nej  

 

(1) Táto časť školského poriadku  tvorí súbor pravidiel na správanie sa žiaka v škole, ale 

aj mimo nej.   

(2) Žiak prichádza do školy vhodne oblečený a upravený, čisto a bez výstredností. Nie je 

povolené výstredné líčenie a nápadná úprava vlasov. Žiak dbá aj v škole o svoju osobnú 

hygienu. 

(3) Žiak do školy  nenosí predmety , ktoré nie sú potrebné na vyučovanie, napr. mobilné 

telefóny, digitálne hry, prehrávače hudby, cenné predmety a väčšie sumy peňazí. Pri 

opakovanom porušovaní tohto bodu  vyučujúci takýto predmet žiakovi  odoberie a vráti  ho 

predvolanému zákonnému zástupcovi.  

(4) Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie svojich 

spolužiakov a pedagogických zamestnancov , napr. cigarety, zapaľovač, zápalky, alkohol, 

omamné látky, drogy, rôzne útočné predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie 

spolužiakov.  

(5) Žiak z bezpečnostných dôvodov sám neotvára okná, nevykláňa sa z nich,  

nevyhadzuje  z okna predmety.    

(6) Počas  vyučovania  ani  cez prestávky žiaci bez dovolenia nevychádzajú zo školskej 

budovy.  

(7) Zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za 

účelom návštevy záujmového útvaru, alebo akcie organizovanej školou a to len v sprievode 

pedagogického zamestnanca školy.  

(8) Žiak sa pred hodinou  telesnej výchovy  prezlečie do čistého cvičebného úboru 

podľa pokynov učiteľa.  
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(9) Žiak nesmie manipulovať s triednou dokumentáciou (triedna kniha, klasifikačný 

záznam).   

(10) Pri odcudzení vecí má povinnosť stratu neodkladne hlásiť triednemu učiteľovi.  

(11) Cez   prestávky žiak nenavštevuje  iné triedy.  

(12) Žiak nepoužíva vulgárne výrazy a fyzicky ani verbálne nenapáda spolužiakov.   

(13) Žiak reprezentuje školu svojím správaním aj v čase mimo vyučovania. Vo svojom 

voľnom čase sa správa v súlade s pravidlami spoločenskej morálky a neporušuje zákon.   

  

Čl. IV 

Neprítomnosť žiaka v škole 

(1) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný 

oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, a to: 

a)  osobne 

b)  telefonický na čísle   052/7785877, 0910871006 

c) e-mailom szsbobovska@gmail.com 

(2) Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu 

učiteľovi podľa zákona 245/2008 Z.z. §144 ods.9, ods.10.  

(3) Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na 1 deň, 

požiada o to písomne triedneho učiteľa, najviac 5-krát v školskom roku. Evidenciu si vedie 

triedny učiteľ. Ak neprítomnosť žiaka trvá dva a viac po sebe nasledujúce vyučovacie dní 

ospravedlňuje neprítomnosť žiaka  zákonný zástupca u riaditeľky školy. Vo výnimočných 

prípadoch, napr. z vážnych rodinných dôvodov, náhleho onemocnenia žiak, atď. riaditeľka 

školy môže ospravedlniť žiaka aj nad stanovený počet ospravedlnení zákonným zástupcom.  

(4) Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne 

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť 

žiaka na súťažiach. V prípade lekárskeho ošetrenia zákonný zástupca predloží 

ospravedlnenku na kartičke, ktorú vydala škola. Ak zákonný zástupca nepredloží 

ospravedlnenie do troch dní, vymeškané hodiny sa považujú za neospravedlnené. 

(5) Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky:  

a) zákonný zástupca žiaka je informovaný o každej neospravedlnenej neúčasti svojho 

dieťa na vyučovaní prostredníctvom upozornenia na nedbalú školskú dochádzku, 

mailto:szsbobovska@gmail.com
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b) 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,  

c) škola zasiela obci upozornenie na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky aj v 

prípade, že žiak opakovane vymeškáva vyučovanie bez ospravedlnenia a v priebehu 

školského roka vymešká 15 neospravedlnených hodín, 

d) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom 

školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie o 

priestupku podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),  

e) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo 

strany obce podať podľa § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších 

predpisov trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo 

spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže.  

f) za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihovaný opatreniami vo výchove: 

 za opakovú neospravedlnenú absenciu môže triedny učiteľ udeliť/navrhnúť žiakovi 

výchovné opatrenie( napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, 

pokarhanie riaditeľom školy), 

 za 30 neospravedlnených hodín za klasifikačné obdobie ( 1. polrok, 2. polrok) môže 

byť žiakovi znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé). Po opakovanom 

porušovaní šk. poriadku na stupeň 3 (menej uspokojivé), resp.4 ( neuspokojivé). 

g) neskorý príchod žiaka sa ospravedlňuje v triede u príslušného vyučujúceho, 

h) ak ochorie žiak, alebo rodinný príslušník žiaka prenosným ochorením, oznámi 

bezodkladne túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka  riaditeľke školy, 

i) dochádzka do záujmových útvarov je pre zaradených žiakov povinná. 
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Čl. V 

 Pochvaly, výchovné a ochranné opatrenia vo výchove    

  

(1) POCHVALY  sa udeľujú  v súlade s  „ Vnútorným metodickým pokynom 

č.1/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym 

postihnutím – variant A“ a „Vnútorným metodickým pokynom č.2/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – 

variant B a C“  

1. Pochvala triednym učiteľom 

 za výborný prospech 

 za reprezentovanie školy 

 za príkladné slušné správania 

udeľuje sa spravidla pred triednym kolektívom 

2.   Pochvala riaditeľom školy 

 za výborný prospech ( za obidva polroky školského roka ) 

 za úspešnú reprezentáciu školy 

 za mimoriadny čin 

       udeľuje sa spravidla na zhromaždení školy 

 

(2)  VÝCHOVNÉ OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY sa ukladajú  v súlade s 

§58 školského zákona, §22 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole za porušenie 

školského poriadku. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Výchovné 

opatrenia budú preukázateľne prerokované so zákonným zástupcom dieťaťa a 

založené v osobnom spise žiaka.  Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie 

previnenia. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:  

1.   Napomenutie triednym učiteľom 

 výrazné zhoršenie prospechu žiaka 

 tri za sebou idúce menej závažné priestupky ( neskoré príchody na vyuč., 

       žiak si nenosí pomôcky, úbor na TV, nevhodné správanie ) 

 

 2.  Pokarhanie triednym učiteľom 

 za jeden závažnejší priestupok( podvádzanie, falšovanie dokladu a podpisu) 

 za opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí 

 za usvedčenie z krádeže vecí spolužiakom 

 za použitie mobilného telefónu na vyučovaní 
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      3. Pokarhanie riaditeľom školy 

   ukladá riaditeľ na návrh vyučujúceho alebo triedneho učiteľa za vážne porušenie     

           školského poriadku  

 

     4.   Zníženie známky zo správania na stupeň 2 ( uspokojivé) 

 žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému 

pôsobeniu 

 za opakované hrubé porušenie školského poriadku aj napriek predchádzajúcim 

upozorneniam a vykonaným disciplinárnym opatreniam 

 za opakované porušenie zákazu fajčenia v škole, areáli školy a pri činnostiach 

organizovaných školou 

 za zhotovenie videozáznamu mobilným telefónom v priestoroch školy, za jeho 

zneužitie, šírenie 

 za výrazné poškodzovanie majetku školy 

 

     5.   Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) 

 žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení 

 za opakujúce sa závažné priestupky 

 za krádež a inú trestnú činnosť preukázanú políciou 

 za úmyselné ublíženie na zdraví 

 za šikanovanie a vydieranie 

 za vandalizmus 

 za používanie alkoholických nápojov, drog a omamných látok v priestoroch školy 

 

      6.  Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) 

 žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša 

korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 

žiakov a zamestnancov školy 

 za veľmi vážne porušenie školského poriadku podľa posúdenia pedagogickej rady 

 za opakované porušovanie školského poriadku ( alkohol, drogy, omamné látky...), ak 

je evidentné, že žiak pokračuje v týchto činnostiach, a ak zlyhali všetky ostatné 

opatrenia vo vzťahu k dotyčnému žiakovi 

 za čin, za ktorý bol žiak trestne stíhaný a právoplatne odsúdený 

 

7. Ak porušenie školského poriadku žiakom je prejavom jeho lekársky potvrdenej 

diagnózy, žiakovi  sa výchovné opatrenie neukladá.  

 

 OCHRANNÉ OPATRENIA   

a) Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných žiakov 

alebo zamestnancov školy, alebo nevhodným správaním narúša výchovu a vzdelávanie do 

takej miery, že znemožňuje ostatným žiakom vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť 
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ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Riaditeľka bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, zdravotnú pomoc a policajný 

zbor. Toto opatrenie slúži na upokojenie žiaka a riaditeľka o ňom vyhotoví písomný záznam.  

b) Ak žiak spácha trestný čin alebo priestupok v čase vyučovania, oznámi  riaditeľka 

školy (aj v elektronickej podobe) túto skutočnosť príslušnému Obvodnému oddeleniu 

policajného zboru s návrhom na uloženie výchovných opatrení, alebo na zásah do 

rodičovských práv podľa zákona o rodine.   

 

 

Tretia  časť  

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ŽIAKOV A ICH OCHRANA 

PRED  SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU A 

NÁSILÍM  

 

Čl. I 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 
a) Žiak sa k svojim spolužiakom správa tolerantne a priateľsky, nevyjadruje sa hrubo, 

chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

b) Žiak udržuje svoje miesto v poriadku a čistote, šetrne zaobchádza so školským 

majetkom a učebnými pomôckami, nosí do školy pomôcky a školské potreby podľa 

rozvrhu hodín. 

c) Po skončení vyučovania žiaci vyložia stoličky a vyprázdnia lavice a disciplinovane 

opustia triedu. 

d) Počas výletov a exkurzií sa žiaci riadia pokynmi učiteľov. 

e) V prípade zdravotných ťažkostí, počas vyučovania, pedagogický zamestnanec odvedie 

žiaka domov a dá si potvrdiť, že žiaka prevzal  zákonný zástupca, ktorý za žiaka 

preberá zodpovednosť. 

f) Za bezpečnosť za žiaka počas vyučovania, výletov a exkurzií zodpovedá vyučujúci. 

g) Ak žiak svojím správaním a agresivitou  ohrozuje bezpečnosť iných žiakov , alebo 

narúša výchovu, 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 bezodkladne 

privolá zákonného zástupcu ( zdravotnú pomoc alebo Policajný zbor). 

h) Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci prvú pomoc žiakovi, pri podozrení na 

vážne komplikácie škola zabezpečí žiakovi lekársku pomoc , na vyšetrenie ide 

v sprievode pedagogického zamestnanca, alebo so zákonným zástupcom. 

i) Každý úraz vyučujúci zapíše do Knihy úrazov podľa „Internej smernice pre zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole“ 
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j) Ak žiak po úraze vymešká viac ako 3 dni, spíše sa záznam o úraze. 

k) Vznik úrazu alebo nebezpečnej udalosti vyučujúci nahlasuje bezpečnostnému 

technikovi. 

l) Pri nástupe žiakov na poobedňajšie vyučovanie, alebo krúžkovú činnosť si vyučujúci 

žiakov vyzdvihnú spred budovy školy. 

m) Žiaci musia mať svoje osobné veci  ( vetrovky, prezuvky a topánky) uložené v šatni 

a označené pre prípad odcudzenia.   

 

Čl. II 

 Opatrenia na ochranu žiakov pred násilím a šikanovaním.  

  

(1) V škole  sa šikanovanie netoleruje v žiadnej podobe opatrenia pri šikanovaní máme 

zakotvené v smernici  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v škole.  

 (2) Za šikanovanie sa považuje  akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých 

zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo 

zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo 

žiakom, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia brániť.   

 (3) Vinník sa potrestá výchovným opatrením a zníženou známkou zo správania. 

Šikanovanie  sa tiež môže posudzovať ako priestupok či trestný čin , za ktorý bude 

zodpovedný žiak  stíhaný podľa zákona.   

(4) Každý žiak  má právo na pomoc pri riešení problémov súvisiacich so vzťahmi s 

ostatnými žiakmi. Žiak, ktorý sa stane obeťou šikanovania alebo iného násilného, 

ponižujúceho konania (vandalizmus, rasizmus, brutalita a pod.) má právo oznámiť takúto 

skutočnosť triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi alebo inému vyučujúcemu, či 

vedeniu školy a na základe tohto oznámenia má právo na okamžitú pomoc a ochranu.  

(5) Žiak, ktorý bol svedkom násilného konania, šikanovania alebo iného ponižujúceho 

konania, má povinnosť hlásiť takúto skutočnosť triednemu učiteľovi, inému 

zamestnancovi školy alebo vedeniu školy.  

(6) Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní zabrániť výskytu šikanovania, 

vandalizmu, brutality, rasizmu a kriminality, pri ich výskyte sú povinní okamžite 

informovať triedneho učiteľa, alebo vedenie školy.   
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Čl. III  

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v škole a ochrana 

pred sociálnopatologickými javmi  
 
(1) V priestoroch školy a jej okolí je zakázané fajčiť, požívať alkohol alebo iné 

omamné a  psychotropné látky.  

(2) Pri porušení šk. poriadku v tomto bode sa žiak zúčastní pohovoru výchovnej komisie  

a uplatnia sa príslušné výchovné opatrenia.  

(3) Ak niekto so žiakov vie o niekom, kto užíva alebo prechováva akékoľvek legálne 

alebo nelegálne drogy v školskom prostredí, jeho povinnosťou je oznámiť to koordinátorovi 

prevencie drogových závislostí školy, alebo akémukoľvek učiteľovi, ktorý postupuje podľa   

Internej smernice proti šíreniu drog v školskom prostredí. 

(4) Žiak je povinný na vyzvanie učiteľa ukázať mu obsah svojej tašky (v prítomnosti 

svedkov).  

(5) V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu 

ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v 

prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania 

mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, 

prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor 

sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

 

Čl. IV 

Postup pri podozrení na výskyt  prenosného parazitárneho 

a infekčného  ochorenia  
 

(1) Pri akomkoľvek podozrení učiteľa na možný výskyt vší – pedikulóza /zavšivenie/ 

oznámi  túto skutočnosť vedeniu školy a rodičovi / zákonnému   zástupcovi/ žiaka. 

(2) Do príchodu rodiča /zákonného zástupcu / žiaka izoluje od kolektívu. 

(3) Učiteľ rodičovi / zákonnému zástupcovi/ odporučí navštíviť príslušného obvodného 

(4) pediatra za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov 

(5) zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. 

(6) Vedenie školy zabezpečí informovanie všetkých rodičov, napr. oznamom na vchodové 

dvere,  že v škole sa vyskytli vši a tiež požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby priebežne 

kontrolovali  vlasy u svojich detí. 
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(7) Rodič je povinný zabezpečiť odstránenie vší v priebehu dvoch až troch dní, ktoré budú 

jeho dieťaťu /žiakovi/ ospravedlnené aj bez lekárskeho potvrdenia. 

(8) Pri nedodržaní povinnosti / ak rodič nezabezpečí odstránenie/ zo strany zákonných 

zástupcov, resp. pri opakovanom výskyte problému riaditeľka školy bude riešiť danú 

situáciu v spolupráci so sociálnymi a komunitnými pracovníkmi obecného úradu.  

 

Štvrtá časť   

PODMIENKY ZAOBCHÁDZANIA S MAJETKOM 

ŠKOLY   

(1) Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad žiakom, náhrada škody 

sa od zákonných zástupcov žiaka nebude požadovať.  

(2) Vchod do školy je zaistený bezpečnostným zámkom.  

(3) V škole je bez sprievodu zamestnanca akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.  

(4) Po ukončení prevádzky školy sú učitelia povinní odložiť didaktickú techniku na 

vopred určené uzamykateľné miesto.  

(5) Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár podľa  prideleného kabinetu.  

(6) Osobné veci si zamestnanci školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.  

(7) Po ukončení prevádzky školy všetky priestory skontrolujú upratovačky.  

(8) Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.    

(9) Ak  úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný 

školský majetok, jeho  rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v 

plnej hodnote (Školský zákon § 144, ods. 7, písmeno e). Ak sa nezistí vinník, vzniknutú 

škodu nahradí celý kolektív triedy.   

 ( 11) Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu  učebne a sústavnú kontrolu 

stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.    
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Záverečné ustanovenia  

a) Tento školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí RŠ dňa 31.8.2016 a na 

pedagogickej rade  dňa 30.8.2016  s platnosťou od 1.9.2016.   

b) Zmeny v školskom poriadku budú vedené formou číslovaných dodatkov.  

c) S obsahom školského poriadku sa žiaci oboznámia na začiatku školského roka          

a oboznámenie potvrdia podpisom. Zákonný zástupca žiaka sa so školským poriadkom         

oboznámi na triednom rodičovskom združení, alebo na webovej stránke školy. 

  

  

  

V Spišskom Štiavniku,                                                        Mgr. Eva Bobovská  

   31. augusta  2016                                                                 riaditeľka školy     

  

  

  


