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ŠKOLSKÝ PORIADOK 
                                   na školský rok 2019/2020 

Základná škola, Komenského 2, 059 21 Svit 

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1. Riaditeľ základnej školy vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade na základe zákona 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 o základnej škole Školský poriadok. 

2. Školský poriadok je súčasťou základných vnútorných dokumentov školy. Jeho cieľovou 

skupinou sú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, prípadne ďalší 

účastníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích 

a mimovyučovacích aktivít školy. Všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinní ho 

dodržiavať. 

3. Školský poriadok je verejne prístupný v priestoroch zborovne školy, v pracovni riaditeľa 

školy. 

  Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie 

pracovného času a predchádzanie školských a pracovných úrazov. Dodržiavanie 

školského poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú 

všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať. 
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2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV 

2.1 Práva žiakov 

1.  Žiak má právo navštevovať  nepovinné predmety, ak sú otvorené, a dva  záujmové útvary 

v škole ( s výnimkou žiakov 9.ročníka).  

2.  Žiak má právo navštevovať ŠKD, ZUŠ, CVČ, jazykovú školu / po skončení vyučovacieho 

procesu/, alebo môže pracovať v športových kluboch.  

3. Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným 

vlastníctvom žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.  

4.  Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni.  

5.  Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.  

6.  Žiak má právo na omyl.  

7.  Žiak má právo na objektívne hodnotenie.  

8.  Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.  

9. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor . 

10.  Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok.  

11. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší 

ostatných. Proti pravidlám bezpečnosti sa počas prestávok v triede považujú loptové hry, 

návšteva cudzích osôb, skákanie cez gumu, behanie a iné hry, ktoré môžu ohroziť 

zdravie. 

12. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.  

 

 2.1.1 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

1.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. 
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2. Žiak má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické 

a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s 

použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku; 

nevidiacim žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho 

písma; žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a 

vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania. 

2.2 Povinnosti žiakov lán 1  

Dochádzka žiakov do školy  

1.  Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie a ostatné podujatia pravidelne a dochvíľne.  

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, 

pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.  

3. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je zákonný zástupca alebo žiak 

povinný oznámiť to najneskôr v deň absencie triednemu učiteľovi. Ak žiak ostane doma 

pre nepredvídanú príčinu, zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi 

príčinu neprítomnosti najneskôr do 48 hodín. Z určitých závažných dôvodov môže 

zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania - z jednej hodiny uvoľňuje 

príslušný vyučujúci, z viacerých hodín až z dvoch dní triedny učiteľ, z troch a viac dní 

riaditeľ školy po predložení písomnej  žiadosti.  

4. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom –     

ospravedlnením od lekára, písomným ospravedlnením zákonného zástupcu žiaka hneď po 

príchode do školy. Ak tak neurobí do troch dní po svojom nástupe do školy, jeho 

neprítomnosť sa hodnotí ako neospravedlnená. Žiak svoju neprítomnosť v škole 

zdokumentuje písomným dokladom od lekára alebo od zákonného zástupcu. Zákonný 

zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní štyrikrát do roka (dvakrát za 

polrok). V prípade mimoriadnych a objektívnych dôvodov aj viackrát na základe posúdenia 

triednym učiteľom.  
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 5. Neospravedlnenú neprítomnosť a podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky škola 

hlási túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný 

zástupca dieťaťa trvalý pobyt. Po každých 10 neospravedlnených hodinách písomne 

informuje triedny učiteľ zákonného zástupcu žiaka. 

6. Oneskorené príchody na vyučovanie sa evidujú v danom klasifikačnom  

období (počas polroka) a sú súčasťou hodnotenia správania žiaka a jeho dochádzky. 

7. Pokiaľ žiak vymeškal v danom polroku viac ako 50 % vyučovacích hodín v danom 

predmete a nemá dostatočné podklady k objektívnemu hodnoteniu, riaditeľ školy na návrh 

vyučujúceho nariadi komisionálne preskúšanie žiaka ešte pred klasifikačnou poradou. 

8. Ak žiak nerešpektuje školský poriadok, triedny učiteľ, resp.  

vedenie školy môže rozhodnúť o jeho neúčasti na podujatiach a akciách  

organizovaných školou. Žiak je povinný zúčastniť sa náhradného programu,  

pokiaľ sa akcia koná v čase vyučovania a škola mu takýto náhradný  

program určí. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní napriek nesúhlasu vyššie uvedených  

zodpovedných osôb, bude jeho absencia hodnotená ako neospravedlnená. 

9. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, na krúžkoch pre zapísaných žiakov je 

povinná.  

10.  Žiaci musia dodržiavať zasadací poriadok schválený učiteľom. 

 

Výchovné opatrenia za vymeškané hodiny: 

 

neospravedlnené hodiny: 1 – 2 

 

neospravedlnené hodiny: 3 – 9 

 

neospravedlnených hodín: 10 - 15  

 

 

 

pokarhanie tr.učiteľom 

 

pokarhanie riad.školy 

 

znížená známka zo správania 2.stupňa 

 

neospravedlnených hodín: 16 - 60 

 

znížená známka zo správania 3.stupňa 

 

neospravedlnených hodín: 60  a viac 

 

znížená známka zo správania 4.stupňa 
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11. Žiaci sú povinní dodržiavať vnútorné poriadky jednotlivých špecializovaných učební 

a jedálne (fyzikálna, chemická, informatická a jazyková učebňa, dielne, telocvičňa, kuchynka, 

atď.),  ktoré budú vyvesené v spomínaných učebniach a jedálni na viditeľnom mieste a sú 

súčasťou príloh. 

12. V prípade nevhodného správania sa žiaka voči inému žiakovi, slovné napádanie, 

osočovanie žiaka alebo jeho rodičov či iných rodinných príslušníkov, posmievanie sa, fyzické 

či psychické ubližovanie, vydieranie akéhokoľvek druhu či diskrimináciu je povinný každý 

žiak nahlásiť triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi alebo riaditeľovi školy. Ten, kto sa 

dopúšťa takýchto prejavov, okrem postihu zníženou známkou zo správania bude stíhaný i 

políciou za trestný čin šikanovania a diskriminácie. 

13. Žiakom sa prísne zakazuje propagovanie /kreslenie, znázorňovanie, nosenie, ústne 

propagovanie, propagácia hudby a obrázkov s daným obsahom/ symbolov podporujúcich 

extrémizmus, šovinizmus, vulgárnych a hanlivých znakov či slov. 

 

14. Akékoľvek poranenie alebo úraz vzniknutý v škole musí žiak, tr.učiteľ, dozorkonajúci 

učiteľ alebo iný svedok okamžite hlásiť učiteľovi a následne vedeniu školy alebo riaditeľovi 

školy. 

 

15. Žiak sa môže zúčastniť školských súťaží, výletov, exkurzií len s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu, ktorý odovzdá na začiatku šk. roka triednemu učiteľovi. Informovaný 

súhlas zákonného zástupcu je získavaný preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným 

poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím 

na konkrétnu situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese. 

2.2.1 Výchovné opatrenia 

 V zmysle § 58 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) možno 

žiakovi udeliť pochvalu alebo uložiť výchovné opatrenie. 

1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno 

žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa alebo pokarhanie od riaditeľa školy. 
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3. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie 

do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, 

riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je 

okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej 

miestnosti za prítomnosti školského psychológa. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského 

zariadenia na základe posúdenia situácie privolá: 

a. zákonného zástupcu, 

b. zdravotnú pomoc, 

c. Policajný zbor. 

4. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 

 

Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodického pokynu č.22 /2011 na hodnotenie žiakov 

ZŠ. 

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za 

záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi 

spolužiakmi.  Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v 

pedagogickej rade a zaznamenávajú sa do triednych výkazov. Pochvala riaditeľom školy 

bude udelená písomnou formou riaditeľom školy a odovzdaná žiakovi spolu 

s vysvedčením a výpisom vysvedčenia. 

2. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za 

závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla 

predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré 

z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, 

pokarhanie od riaditeľa školy. 

3. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze 

alebo katalógovom liste žiaka. 

4. Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného 

znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, so 

špeciálnym pedagógom, šk.psychológom a zákonným zástupcom žiaka. 
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Pochvala od triedneho učiteľa –  

a. za prospech  

b. za výbornú dochádzku do školy (0 vymeškaných hodín) 

c. za reprezentáciu triedy 

d. za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 

e. za aktívnu prácu na vyučovaní 

f. za vytváranie korektných vzťahov medzi spolužiakmi 

g. za príkladné správanie 

h. za nezištnú pomoc, príkladný čin, pomoc spolužiakom v rámci triedy 

i. za zlepšenie si celkového prospechu v porovnaní s predchádzajúcim klasifikačným 

obdobím 

j. za prácu pre triedu, pri školských akciách, v projektoch, zberoch a pod. 

  

2. Pochvala od riaditeľa školy  

a. za výborný prospech  

b. za reprezentáciu školy  

c. príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou 

d. záslužná práca pre školu pri školských akciách, v projektoch  

3. Ocenenie žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku na našej škole 

a. udeľuje sa pred všetkými žiakmi školy 

b. ocenenie je spojené s odovzdaním Diplomu riaditeľa školy a vecnej odmeny, ktorú 

poskytuje Rodičovské združenie pri škole 

c. kritérium pre udelenie: výborný prospech a zároveň umiestnenie na 1. - 3.mieste vo 

vyššom kole súťaží 

d. príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou 

Pri porušení školského poriadku nasledujú výchovné opatrenia podľa Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

4.  Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za: 

a. neskoré príchody na vyučovaciu hodinu 
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b. za menej závažné porušenia školského poriadku 

Napomenutie od triedneho učiteľa ukladá žiakovi triedny učiteľ a informuje o tom zákonného 

zástupcu žiaka prostredníctvom internetovej žiackej knižky. 

5.  Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje za: 

a. neospravedlnenú  neúčasť žiaka na 1–2 vyučovacích hodinách 

b. časté neskoré príchody na vyučovacie hodiny 

c. opakované menej závažné porušenie školského poriadku 

Pokarhanie od triedneho učiteľa ukladá žiakovi triedny učiteľ a informuje o tom zákonného 

zástupcu žiaka prostredníctvom internetovej žiackej knižky a osobnou konzultáciou. 

6.  Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje za: 

a. neospravedlnenú  neúčasť žiaka na 3–9 vyučovacích hodinách 

b. viac opakované závažné porušenia školského poriadku 

c. hrubé porušenie školského poriadku 

Pokarhanie od riaditeľa školy ukladá riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa a informuje 

o tom zákonného zástupcu žiaka písomnou formou. Pokarhanie od riaditeľa školy bude 

odovzdané žiakovi spolu s výpisom vysvedčenia alebo s vysvedčením. 

Znížené známky zo správania z dôvodu neospravedlnených hodín: 

a. návrh na 2.stupeň 10 -15 vymešk. neospravedlnených hodín  

b. návrh na 3.stupeň 16 - 60 vymešk. neospravedlnených hodín  

c. návrh na 4.stupeň viac ako 60 vymešk. neospravedlnených hodín 

Pri podozrení na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky,  

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 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.“) a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov,  
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c) 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.  

 

Výchovné opatrenia navrhuje triedny učiteľ pedagogickej rade na schválenie na základe 

vlastného posúdenia konkrétnej situácie.  

2.3  Príchod žiakov do školy  

1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania, aby 10 

minút pred začatím hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na 

záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Činnosť 

začínajú len pod dozorom vyučujúceho. Po ukončení vyučovania ich vyučujúci odprevadí do 

šatne, po prezutí ich vyvedie zo školskej budovy.  

2. Budova školy sa ráno uzavrie o 7:45 h. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, budú do 

školskej budovy vpustení po zápise do zošita oneskorených príchodov.  

3. Do školskej budovy žiaci vchádzajú výlučne hlavným vchodom.  

4. Žiaci, ktorí prídu skôr, ako je stanovené (okrem žiakov ranného oddelenia ŠKD a žiakov s 

0.h), smú sa zdržiavať iba vo vestibule školy. Hlavný vchod bude otvorený od 7.15 h. 

5. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa do pridelenej 

šatne, kde si odloží vrchný odev, prezuje sa do hygienicky neškodných a bezpečných  

prezúvok . Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budovu školy.  

6. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli a budove školy používať skejty, 

kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch 

a zdržiavať sa bez dozoru. 
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2.3.1 Časové rozdelenie dňa 

7.00 – 7.40 0. vyučovacia hodina 

  7.45 – 8.30 1.vyučovacia hodina 

8.40 – 9.25 2.vyučovacia hodina 

15 min. veľká prestávka 

9.40 – 10.25 3.vyučovacia hodina 

10.30 – 11.15 4.vyučovacia hodina 

11.25 – 12.10 5.vyučovacia hodina 

12.20 – 13.05 6.vyučovacia hodina 

30 min. veľká prestávka 

13.35 – 14.15 7.vyučovacia hodina 

2.4  Správanie sa žiakov na vyučovaní  

1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so 

všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na 

vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v 

aktovke, ktorá je zavesená na príslušnom mieste.  

2. Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania 

svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný 

vyučujúci. Triedny učiteľ zabezpečí, aby bol v triede na katedre zasadací poriadok.  

3. Po prvom zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod pedagóga, 

opakujúc si učivo, nečakajúc vyučujúceho pri zborovni.  

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne, sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, 

aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.  

5. Žiak nepoužíva hrubé, vulgárne slová, neslušné výrazy. Spory so spolužiakmi nerieši 

šikanovaním ani bitkou. Ak tak bude konať, považuje sa to za hrubé porušenie školského 

poriadku.  

5.  Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.  
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6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa 

vyučujúcemu na začiatku hodiny prihlásením sa zo svojho miesta, pričom uvedie dôvod 

svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma, v ŠKD alebo 

v spolupráci s asistentom učiteľa, neodpisujú ich v škole.  

7. V prípade, že si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky, môže mu 

byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania. 

8. Žiak a zákonný zástupca nesmie falšovať zápisy v úradných dokumentoch, ani inak klamať 

a podvádzať.  

9. Žiak môže opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho 

alebo triedneho učiteľa. Pri opúšťaní školy počas vyučovania bez pedagogického dozoru 

žiak odovzdá priepustku podpísanú triednym učiteľom službe na prízemí alebo ho triedny 

učiteľ ospravedlní ústne. 

10.  Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku, tiež je zodpovedný za poriadok 

na mieste, kde sa pri práci či hre zdržiaval. 

11. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou 

umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.  

12. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek   

predmety.  

13. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Klenoty a väčšie sumy 

peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť 

žiadne opatrenia.  

14. Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého 

hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate so 

zástupcom/zástupkyňou školy alebo riaditeľkou školy, ktorí vykonajú  ďalšie opatrenia.  

 15. Na začiatku vyučovania žiaci, ktorí majú mobilný telefón, sú povinní ho odložiť označený 

do uzamykateľného boxu/skrinky na určené miesto v triede. So súhlasom učiteľa je možné vo 

výnimočných prípadoch použiť mobilný telefón. Žiakom budú mobilné telefóny odovzdané 
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po skončení vyučovania. Ak žiak mobilný telefón používa v rozpore s týmito pravidlami, 

bude telefón odovzdaný triednemu učiteľovi a následne zákonnému zástupcovi žiaka. 

  16. Počas vyučovania vrátane prestávok nie je dovolené používať MP3 prehrávače, 

tablety, i-pod-y a iné prístroje na počúvanie a sledovanie zvukového a obrazového záznamu. 

Ak žiak používa vymenované a im podobné prístroje v rozpore s týmto  

pravidlom, vyučujúci mu ich zoberie a odovzdá triednemu učiteľovi a ten následne 

zákonnému zástupcovi žiaka. 

17. Za veci, ktoré nie sú školskými pomôckami /mobil, elektronika, bicykel/ škola nepreberá 

zodpovednosť a nebude riešiť ich stratu či odcudzenie. Na tieto veci sa nevzťahuje ani 

poistenie žiaka.  

 18. Elektronické zariadenia uvedené v bode 16 je možné využívať v procese výučby, resp. 

počas prestávky podľa inštrukcií vyučujúceho alebo vychovávateľa. 

 19. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove nebezpečnú obuv ( nie 

topánky na kolieskach, dreváky, topánky na vysokom opätku a iné), opúšťať počas 

vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť 

a používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa 

nad zábradlím. Sú zakázané všetky činnosti súvisiace s ohrozením zdravia.   

 

 20. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa pozdravia povstaním a sadnú si na pokyn 

učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia povstaním. Na hodinách telesnej a športovej 

výchovy, pracovného vyučovania, techniky, výtvarnej výchovy, počas písania kontrolných 

prác sa žiaci nezdravia. 

        

      21.Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, v škole v prírode, lyžiarskom a 

plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických 

zamestnancov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času.  

 

      22. Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:  

 - vstup do budovy cudzím osobám len po zapísaní v knihe návštev na recepcii, so súhlasom 

vedenia školy 

  - učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy 

alebo iné omamné látky, v prípade podozrenia na šírenie alebo požitie omamných látok 

kontaktujú zákonného zástupcu žiaka a tiež obec, z ktorej žiak pochádza v úzkej spolupráci s 

vedením školy  
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      23. Žiakom sa zakazuje konzumovať energetické nápoje a nápoje s obsahom kofeínu v škole 

a školskom areáli. 

 

       24. Žiak je povinný : zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou, dodržiavať 

predpisy a pokyny BOZP ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení, oznamovať tr. 

učiteľovi všetky skutočnosti a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť, používať predpísané 

ochranné pracovné prostriedky.  

 

2.5  Správanie sa žiakov cez prestávky - prechod do učební   

1. Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú si veci na ďalšiu hodinu. Iba 

počas veľkej prestávky vychádzajú žiaci na chodbu.  

2. Do zborovne žiaci nevstupujú, zaklopú a čakajú. Bez vážneho dôvodu neklopú na        

dvere zborovne a nevyvolávajú vyučujúcich. Do kabinetov je žiakom vstup povolený iba v 

sprievode učiteľa, prípadne vedúceho kabinetu. Do kabinetu chémie sa vstup žiakom 

nepovoľuje. 

3. Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania. Z bezpečnostných dôvodov len otváraním 

vetračiek. Manipulovať s krídlovými oknami môže iba vyučujúci. 

4. Cez veľkú prestávku sa žiaci riadia pokynmi učiteľa, ktorý má dozor. Žiaci, ktorí chodia 

cez veľkú prestávku na desiatu do jedálne, sa presúvajú pokojne a disciplinovane, tak aby 

neohrozovali bezpečnosť a zdravie seba a ostatných.  Žiaci nevstupujú do susedných tried 

a neprechádzajú na iné poschodia. 

Cez veľkú prestávku po 6.hodine odchádzajú žiaci pod dozorom učiteľa do školskej jedálne 

alebo priamo do telocvične, nezdržiavajú sa v triedach, ktoré vyučujúci po 6.hodine uzamkne. 

5 minút pred začiatkom 7.hodiny sa žiaci presúvajú do tried pod dozorom učiteľa.  

5. Učiteľov a ostatných zamestnancov školy oslovujú „pán učiteľ, pani učiteľka, pán školník 

a pod.“ 
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6. Papiere, plasty a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do označených nádob triedeného odpadu 

na chodbách a v triedach. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, 

hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.  

7. Presun žiakov z triedy do odbornej učebne (telocvične, dielne, odborné učebne) 

zabezpečuje vyučujúci príslušného predmetu.  

2.6  Odchod žiakov zo školy  

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, uprace 

si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a v piatok vyloží stoličku na 

lavicu. 

2. Žiaci zoradení  a pod vedením učiteľa odídu do šatne, ŠKD alebo na ďalšiu 

mimovyučovaciu činnosť. Po skončení vyučovania sa nesmú zdržiavať v priestoroch školy 

bez dozoru vedúcich krúžkov alebo vyučujúcich. 

3. Do jedálne odchádzajú stravujúci sa žiaci v sprievode učiteľa.   

4. Žiaci, ktorí majú dohodu s triednym učiteľom po skončení vyučovania zdržiavať sa v škole 

dlhšie a nerešpektujú pravidlá, musia budovu školy opustiť.                                                                                                            

2.7  Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, 

chodieb a školského dvora  

1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek 

poškodenie z nedbanlivosti, alebo úmyselné poškodenie je rodič žiaka povinný v plnej 

miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.  

2. Každý žiak je povinný mať učebnice, pracovné zošity a zošity riadne zabalené. Žiak každú 

učebnicu po prevzatí pod vedením triedneho učiteľa dôkladne prekontroluje. Zistené 

nedostatky, chýbajúce strany a pod. si žiak poznačí na zadnú stranu učebnice, a tr. učiteľ 

pravdivosť údajov potvrdí svojím podpisom. Taktiež si poškodenie učebnice poznačí tr. učiteľ 

do svojej agendy. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie 

uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.  
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3. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, 

kde končí školský rok, okrem učebníc zakúpených školou. 

4. Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu 

žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy. Žiaci sú povinní mať prikrytú 

svoju lavicu ochranným obrusom alebo iným vymeniteľným povrchom, sú povinní udržiavať 

ho v čistote, nepopísaný. Pri znečistení tohto povrchu sú žiaci povinní ho čo najskôr uviesť do 

pôvodného stavu alebo zakúpiť nový ochranný obrus. Nedovoľuje sa akýmkoľvek spôsobom 

poškodzovať vymeniteľný povrch ani na lavici iného žiaka. 

5. Žiaci sú povinní udržiavať triedy, šatne, chodby a ostatné priestory v škole i v areáli školy 

v čistote a poriadku. Majetok školy treba šetriť. Je zakázané poškodzovať lavice, stoličky, 

tabuľu a ostatné zariadenie. Žiaci nepoškodzujú steny, podlahovinu, neznečisťujú záchody, 

nerozhadzujú papiere a odpadky. Treba šetriť trávnik, kríky, stromy a ihriská. Poškodenie 

majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný 

škodu nahradiť.  

6. Šatne, chodby a celý areál školy je monitorovaný nepretržite kamerovým systémom, ktorý 

poslúži pri odhalení rôznych priestupkov voči vandalizmu a školskému poriadku. 

2.8  Starostlivosť o zovňajšok  

1. Žiak chodí do školy čisto, primerane veku oblečený a bez výstredností upravený. Prezúva 

sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok . Na hodiny VV, PV, T, CH, ŠP, TŠV si žiaci nosia 

predpísaný úbor a pomôcky. V prípade opakovaného nenosenia úboru žiak bude najmä z 

hľadiska bezpečnosti vylúčený z činnosti na vyučovacej hodine a bude hodnotený v zmysle 

kritérií hodnotenia daného predmetu. 

2. Od žiakov sa vyžaduje nosiť a používať základné hygienické potreby: uterák, mydlo, 

vreckovku. Zakazuje sa žiakom používať uterák v triede určený pre vyučujúceho. 

2.9  Komunikácia žiaka s vedením školy, triednym učiteľom a ostatnými 

učiteľmi 

1. Komunikácia žiaka s učiteľmi je možná po skončení vyučovania, vo výnimočných 

prípadoch cez prestávky alebo vo vopred dohodnutom určenom čase. Vo všetkých 
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záležitostiach sa žiak obracia na svojho triedneho učiteľa. Iba v závažných prípadoch sa 

obracia na riaditeľa alebo zástupcov riaditeľa školy. 

2. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci výlučne vybavujú prostredníctvom triedneho 

učiteľa. 

2.10   Stravovanie sa žiakov v školskej jedálni  

1. Na zaradenie stravníka na stravovanie je potrebné vypísať záväznú prihlášku a uhradiť 

vopred jednorazovú zálohovú platbu (žiaci 1.-4.roč. 21,6 €, žiaci 5.-9.roč. 23,2 €) na účet 

školskej jedálne. Ďalšie platby realizuje zákonný zástupca mesačne vo výške 2 €.  V 

prípade, že niekto nezaplatí vopred, nemá nárok na obed.  

2. Žiak môže prichádzať do jedálne len v určenom čase. Žiak po príchode do jedálne zje 

polievku, slušne sa zaradí do radu, odoberie si hlavné jedlo a odobratie stravy eviduje čipom. 

3. Počas školských akcií sa žiaci odhlasujú z obedov prostredníctvom učiteľa, ktorý danú 

akciu organizuje.   

4. Žiak má právo aj na doplnkové stravovanie formou desiaty (10 € mesačne). 

5. Žiak je povinný rešpektovať pokyny dozorkonajúceho učiteľa, správať sa kultúrne 

a zanechať svoje miesto v čistom, upratanom stave. V prípade nevhodného správania sa 

žiaka v školskej jedálni môže byť tento zo školského stravovania podmienečne vylúčený.  

6. V ŠJ je zakázané zdržiavať sa žiakom a iným osobám, ktoré sa nestravujú.  

7. Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne. 

2.11  Triedna samospráva žiakov a týždenníci  

1. Kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú tvoria 

predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda zastupuje 

triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky 

triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny 

učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.  
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2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja. Ich povinnosti sú najmä:  

 pred vyučovaním utrieť tabuľu, pripraviť kriedy a ostatné potreby 

 na každej hodine hlásiť neprítomných  

 oznámiť po 10 minútach riaditeľovi školy, alebo   zástupcom riaditeľa školy 

neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine 

 cez prestávky vetrať triedu 

 po skončení vyučovania utrieť tabuľu, uložiť pomôcky, zatvoriť vetračky, 

prekontrolovať uzáver vody, zhasnúť svetlá, dbať o estetické prostredie triedy 

a o čistotu chodby na konci prvej veľkej prestávky 

V triede po skončení vyučovania týždenníci ostávajú najdlhšie 10 minút, aby dali triedu do 

poriadku podľa príkazov tried. učiteľa. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI  RODIČOVSKEJ RADY 

A RODIČOV/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

1. Úlohou rodičovskej rady (RR) je poskytovať škole materiálnu pomoc členov, na  

zlepšovanie školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní 

mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v 

prospech školy.  

2. RR nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky 

pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.  

3. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vyrušovať učiteľa bez povolenia riaditeľa školy, 

alebo jeho zástupcu počas vyučovania.  

4. Rodič/zákonný zástupca má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.  

5. Rodič/zákonný zástupca je povinný:  

 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania 

 nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil 

 každú neúčasť žiaka na vyučovaní oznámiť a doložiť hodnoverným dokladom 

v zmysle školského poriadku  
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 zúčastňovať sa na zasadnutí triednych rodičovských rád 

 sledovať informácie, prospech, dochádzku prostredníctvom aplikácie edupage 

(internetovej žiackej knižky), kde svoju aktivitu potvrdia podpisom  

3.1 Spolupráca školy a rodiny  

1. Škola informuje zákonného zástupcu o správaní, prospechu, dochádzke žiaka písomnou, 

telefonickou, elektronickou komunikáciou alebo osobným kontaktom. 

2. Učiteľ oznamuje zákonnému zástupcovi nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj 

kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v žiackej knižke musí byť premyslená a 

taktná.  

3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší 

spôsob styku so zákonným zástupcom, napr. rozhovor na triednej schôdzke, listom, 

pozvaním do školy, návštevou v rodine.  

4. Ak má zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie, môže do troch dní odo dňa, 

kedy sa dozvedel výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred 

komisiou.  

5. Zákonný zástupca má právo byť informovaný o udelení výchovných opatrení svojmu 

dieťaťu. O pochvale a pokarhaní od tr. učiteľa informuje triedny učiteľ zákonného zástupcu 

formou internetovej žiackej knižky. O pochvale a pokarhaní od riaditeľa školy informuje 

triedny učiteľ zákonného zástupcu písomne. Formu pochvál a pokarhaní tr.učiteľa volí triedny 

učiteľ.  

6. Škola informuje zák. zástupcu žiaka o organizovaní všetkých akcií školy prostredníctvom 

informovaného súhlasu na začiatku školského roka. Zákonný zástupca svojim podpisom 

potvrdí účasť na všetkých akciách organizovaných školou. 

7. Rodič/ zákonný zástupca žiaka svojím podpisom potvrdí súhlas na spracovanie osobných 

údajov dieťaťa so zverejnením a spracovaním audio/video záznamov a fotografií za 

účelom zverejnenia na webových stránkach, facebooku, v školskom časopise, v článkoch, 

v novinách a na nástenkách a vitrínach školy a školskej TV do ukončenia povinnej školskej 

dochádzky.    
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4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Školský poriadok  bol vypracovaný v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR o základných 

školách.  

 

2. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov Základnej školy 

Komenského vo Svite a platí aj počas akýchkoľvek aktivít, podujatí, výletov 

organizovaných školou. 

3. Zmeny a doplnky Školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pracovnej 

porade všetkých zamestnancov školy.  

4. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so Školským poriadkom žiakov triedy ako aj ich 

rodičov.  

5. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019, týmto dňom sa ruší Školský poriadok 

z roku 2018.  

6. Posledná aktualizácia Školského poriadku bola prerokovaná na pracovnej porade 

zamestnancov školy dňa 28.8.2019. 

 

Vo Svite dňa 2.9.2019                                             ______________________________                                                                             

                                                                                            Mgr. Monika Dudinská 

     riaditeľka školy                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/osobny-urad-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr/
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