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Čl. 1 Základné ustanovenia 

 
1. Riaditeľ Základnej školy Školská ul. 14, Levice (ďalej len „škola“) vydáva po prerokovaní 

v pedagogickej rade a rade školy 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, rodičia,  prípadne ďalší 

účastníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimo 

vyučovacích aktivít školy. Všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinní ho dodržiavať. 

3. Školský poriadok je verejne prístupný na internete, v priestoroch zborovne školy 

a v pracovni riaditeľa školy. Prílohy vnútorného poriadku sú prístupné v odborných 

učebniach. 

 

Čl. 2 Organizácia vyučovania 

 
1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. 

Rozvrh hodín je súčasťou vývesky každej triedy. 

2. Začiatok vyučovania je od 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Začína a končí 

zvonením.  

3.  Časové rozdelenie dňa pre 1. – 9. ročník: 

dopoludňajšie vyučovanie popoludňajšie vyučovanie prestávky 

1.h 08:00 – 08:45 7.h 14:00 – 14:45 1.h 08:45 – 08:55 

2.h 08:55 – 09:40 8.h 14:50 – 15:35 2.h 09:40 - 09:55 

3.h 09:55 – 10:40   3.h 10:40 – 10:55 

4.h 10:55 – 11:40   4.h 11:40 - 11:55 

5.h 11:50 – 12:35   5.h 12:35 – 12:45 

6.h 12:45 – 13:30   6.h 13:30 – 14:00 

4. Časové rozdelenie dňa pre 0. ročník: 

dopoludňajšie vyučovanie prestávky 

1.h 08:15 – 09:00 po 1.h 09:00 – 09:10 

2.h 09:10 – 09:55 po 2.h 09:55 - 10:10 

3.h 10:10 – 10:55 po 3.h 10:55 – 11:10 

4.h 11:10 – 11:55 po 4.h obedná 11:55 - 12:25 

5.h 12:25 – 13:10   

5. Popoludňajšie vyučovanie začína o 14:00 a vyučovacia jednotka trvá 45 minút. 

6. Školský klub detí  a školská jedáleň vychádzajú z režimu školy a pre svoju špecifickú 

činnosť a prevádzku majú vypracovaný vlastný poriadok. 
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Čl. 3  Práva a povinnosti žiakov 

Čl. 3/1  Práva žiakov 

1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 

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

3. Žiak má právo na omyl. 

4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie. 

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

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

7. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, spolužiakov. 

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

9. Žiak má právo na zapožičanie kníh a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.  

10. Žiaci školy  majú podľa školského poriadku právo navštevovať školský klub detí. Žiaci 

školy majú právo stravovať sa v školskej jedálni. 

11. Žiaci majú právo na účasť na súťažiach, rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, individuálny 

prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti. 

Čl. 3/2  Príchod do školy, príprava na vyučovanie 

1. Žiaci prichádzajú do školy tak, aby 10 minút pred začiatkom vyučovania boli vo svojej 

triede. Vyučovanie sa začína o 8:00 hod. Žiaci 0. ročníka majú posunutý začiatok 

vyučovania na 8:30, resp. podľa príchodu autobusu. 

2. Do ranného školského klubu prichádzajú  žiaci 1. stupňa od 6:00 hod do 7:15 hod. Ostatní 

žiaci čakajú pred vchodom do školy. Žiaci vchádzajú do školy 7:40 hlavným vchodom. 

3. Budova školy sa ráno uzavrie o 8:00 h. Žiaci, ktorí prídu do školy po tomto čase, budú do 

školskej budovy vpustení po zápise do zošita oneskorených príchodov. V prípade 

opakovaných oneskorených príchodov navrhne triedny učiteľ výchovné opatrenia na 

zlepšenie správania sa. 

4. Rodičia žiakov prvých (príp. aj ostatných) ročníkov odprevádzajú svoje deti pred triedu len 

v mesiaci september. Po tomto termíne odprevádzajú svoje deti po hlavný vchod budovy. 

V prípade potrebnej osobnej návštevy školy je rodič povinný ohlásiť svoju prítomnosť na 

vrátnici, službukonajúcemu dozoru, resp. vedeniu školy. Svojvoľný pohyb v priestoroch 

školy bez ohlásenia je neprípustný. Stretnutie s učiteľom je možné hlavne v čase od 7:30-

7:50, cez prestávky a v čase po 13:30. 

5. Žiaci sa prezúvajú v šatniach, veci si uložia na vešiaky a lavičky v šatniach.  

6. Je neprípustné, aby po zazvonení na hodinu žiaci behali po triede, prípadne vybiehali na 

chodbu. Po zazvonení je povinný každý žiak sedieť na svojom mieste.  

7. Žiaci sú povinní chodiť do školy upravení, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave 

vlasov a zovňajšku a v súlade s hygienickými normami. Na telesnú a športovú výchovu 

používajú cvičebný úbor, na techniku, pracovné vyučovanie a pri vstupe do odborných 

učební chémie a fyziky používajú pracovný odev podľa pokynov vyučujúceho. 

8. Žiaci sa správajú počas vyučovania disciplinovane, nevyrušujú a nerozptyľujú pozornosť 

spolužiakov.  

9. Je zakázané používanie vulgárnych výrazov.  
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10. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, na začiatku hodiny sa 

ospravedlní príslušnému vyučujúcemu.  

11. Žiak je povinný zahlásiť každý úraz alebo nevoľnosť dozor konajúcemu učiteľovi. 

12. Žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie i zdravie spolužiakov. Zakazujú sa všetky zdraviu 

škodlivé činnosti, fajčenie, pitie alkoholických nápojov, energetických drinkov, používanie 

drog a omamných látok. Žiaci nesmú hrať hazardné hry, nosiť do školy nebezpečné 

predmety. Je zakázané používať mobily, aplikácie inteligentných hodiniek a akékoľvek 

vlastné digitálne nosiče počas vyučovacieho procesu, resp. počas pobytu žiaka v priestoroch 

budovy školy. Je zakázané nosiť cennosti, väčšie sumy peňazí a predmety, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť a zdravie. Poistenie školských potrieb, odevov a obuvi škola sprostredkuje s 

poisťovňou na žiadosť rodičov. Poistné zaplatí rodič. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré 

na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti 

rodičom. Šperky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich 

odcudzení škola nebude robiť žiadne opatrenia. 

13. Mobilné telefóny a inteligentné hodiny: 

- je zakázané nosiť do školy mobilné telefóny, na mimoškolských akciách môžu 

mať žiaci mobilné telefóny na vlastnú zodpovednosť 

- výnimka je povolená len na základe písomnej žiadosti rodiča v nasledovných 

prípadoch: 

 ak žiak nebýva na sídlisku Vinohrady, 

 ak žiak hneď po skončení školy navštevuje záujmovú činnosť mimo 

školy 

- v prípade udelenia výnimky, musí mať žiak mobil počas vyučovania a prestávky 

vypnutý a uložený v taške, 

- škola nezodpovedá za prípadnú stratu mobilu  

- je prísne zakázané fotiť a vyhotovovať videonahrávky v priestoroch školy na 

vyučovacom procese bez vedomia učiteľa 

- v prípade porušenia  nariadenia o používaní mobilov, bude žiakovi mobil 

odobratý a vrátený len zákonnému zástupcovi žiaka, 

- v prípade opakovaného porušenia navrhne triedny učiteľ žiakovi výchovné 

opatrenie na zlepšenie správania. 

- Počas vyučovania nie je dovolené používať aplikácie inteligentných hodín, ani 

telefonovať a posielať SMS správy 

14. Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikanovania, 

rasizmu a znevažovania iných ani fyzickou ani psychickou formou. Tieto prejavy sa budú 

posudzovať mimoriadne prísne. Podľa školskej zmluvy sme škola, kde sa šikanovanie 

netoleruje. 

15. Žiaci sú povinní nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne 

podľa pokynov učiteľa. Žiaci sú povinní zaobchádzať šetrne s učebnicami a so školským 

majetkom. Každé poškodenie školského majetku a učebníc sú povinní nahradiť rodičia 

žiaka, ktorý škodu spôsobil. Ak sa vinník škody nezistí, škodu uhradí kolektív triedy. 

16. Žiaci sú povinní udržiavať svoje miesto v čistote a šetriť elektrickou energiou a vodou.  

17. Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa (z bezpečnostných 

dôvodov). Je zakázané bez prítomnosti učiteľa manipulovať s oknami a žalúziami. 
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18. Žiaci aj na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, v škole prírode, lyžiarskych 

a plaveckých výcvikoch rešpektujú pokyny pedagogických zamestnancov. Žiaci sú povinní 

správať sa aj mimo vyučovania tak, aby neporušovali zásady slušnosti. Ku všetkým 

zamestnancom školy a ku všetkým návštevám sa žiaci správajú zdvorilo.  

19. Žiaci dodržiavajú zasadací poriadok v triede, ktorý schválil triedny učiteľ. Bez povolenia 

nesmú opustiť svoje miesto ani učebňu.  

20. Žiacku knižku musí mať žiak každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Musí byť 

podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň. (prípadne je 

podpísaná IŽK) 

21. Chýbajúcich žiakov hlási týždenník triedy.  

22. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodič 

bezodkladne riaditeľovi školy. 

Čl. 3/3  Uvoľňovanie žiaka z vyučovania 

 Na vyučovanie dochádza žiak pravidelne a včas.  

 Žiaci sú povinní dodržiavať povinnú školskú dochádzku. Vyučovanie je možné vymeškať 

len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známu 

príčinu, požiada na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. 

Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho 

dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti 

rodičov. Neospravedlnenú neprítomnosť a podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky 

škola hlási príslušnému sociálnemu odboru. Rodičia musia oznámiť príčinu neprítomnosti 

svojho dieťaťa  najneskôr do dvoch dní (48 hodín). 

 Za neospravedlnené hodiny sa žiakovi udelí výchovné opatrenie  nasledovne: 

- 1 – 3 neospravedlnené hodiny   – pokarhanie TU 

- 4 – 6 neospravedlnených hodín   – pokarhanie RŠ 

- 7 - 15 neospravedlnených hodín  – znížená známka zo správania 2.  stupňa 

- 16 - 60 neospravedlnených hodín   - znížená známka zo správania 3. stupňa a 

oznámenie o podozrení zo zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 

- 61 a viac neospravedlnených hodín   - znížená známka zo správania 4. stupňa a 

oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky 

 Pred skončením vyučovania, prípadne počas pobytu dieťaťa v ŠKD, platí absolútny zákaz 

vychádzania žiakov z budovy školy bez sprievodu učiteľa, vychovávateľa alebo rodiča. 

Výnimku tvorí odchod žiaka k lekárovi na základe písomnej žiadosti rodiča alebo 

písomného predvolania lekára s písomným súhlasom rodiča. V prípade nutnosti opustiť 

školu pred skončením vyučovania na žiadosť rodiča, vypíše triedny učiteľ žiakovi 

priepustku, ktorú žiak pri odchode zo školy hlavnou  bránou  ukáže prítomnému dozoru na 

vrátnici. Žiaci sú uvoľňovaní z ŠKD len na základe informácií v zápisnom lístku, na základe 

písomného oznámenia zákonného zástupcu alebo osobným vyzdvihnutím zákonným 

zástupcom. Na základe SMS správy, telefonátu sa žiaci z vyučovania a z ŠKD neuvoľňujú. 

 Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 

príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť 

na hodine telesnej výchovy, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad 
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od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu 

vyučovaciu hodinu.  

 Oslobodenie od vyučovania z niektorého predmetu určuje riaditeľ školy iba na základe 

písomného posúdenia školského lekára a písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

 Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie v žiackej knižke, 

podpísané rodičmi a pri chorobe dlhšej ako 3 vyučovacie dni potvrdenie lekárom. 

Potvrdenie o absencii musí žiak, resp. zákonný zástupca doniesť triednemu učiteľovi do 3 

pracovných dní od nástupu do školy, v opačnom prípade sa absencia bude považovať za 

neospravedlnenú. 

 Potvrdenie od ošetrujúceho lekára môže triedny učiteľ vyžadovať aj za absenciu trvajúcu 

menej ako 3 dni. 

 

Čl. 3/4  Správanie žiakov cez prestávky 

 
1. Po skončení hodiny žiaci povstanú na pokyn učiteľa. 

2. Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú sa na ďalšiu hodinu. 

Žiaci počas prvej veľkej prestávky ostávajú v triede, desiatujú, resp. si môžu zakúpiť čaj 

alebo horúcu čokoládu z kávomatu. Počas druhej veľkej prestávky trávia čas v triedach a na 

chodbách svojich kmeňových tried a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa. Nie je 

povolené bezdôvodné premiestňovanie žiakov z poschodia na poschodie. 

3. Počas malých prestávok si žiaci odkladajú pomôcky z predchádzajúcej vyučovacej hodiny 

a pripravujú si pomôcky na ďalšiu hodinu.  

4. Cez prestávku sa žiaci zdržujú v priestoroch WC len nevyhnutne potrebný čas a svojím 

správaním nesmú ohroziť svoju bezpečnosť, ani bezpečnosť iných. Počas všetkých 

prestávok sa riadia pokynmi dozor konajúcich  učiteľov. 

5. Ak sa žiaci premiestňujú do odbornej učebne, prípadne do telocvične, urobia to až krátko 

pred ukončením prestávky a na vyučujúcich čakajú v tichosti na dohodnutom mieste. Žiaci 

I. stupňa sa sťahujú do inej učebne spolu s vyučujúcim (prípadne podľa pokynov 

vyučujúceho).  

6. V odborných učebniach: učebňa prírodovedných predmetov, učebňa cudzích jazykov, 

telocvičňa, fit štúdio, školská kuchynka, školská dielňa, počítačová učebňa, herňa, sa žiak 

na začiatku školského roka oboznámi s pokynmi pre bezpečné správanie sa a tieto počas 

školského roka dôsledne dodržiava. 

7. Je zakázané bezdôvodne sa zdržovať v priestoroch prízemia, šatní a v časti vstupnej haly. 

Dochádzajúci žiaci sa môžu pred a po skončení vyučovania zdržiavať v šatni, nesmú však 

narúšať výchovno-vzdelávací proces. 

8. Papiere a odpadky odhadzujú žiaci do košov a triedia ich. Je prísne zakázané odhadzovať 

ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne nechať pohodené v školskom areáli.  

9. Do učiteľského kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa žiak nevstupuje. 

 

Čl. 3/5  Odchod zo školy 

 
1. Po skončení vyučovania uprace každý žiak svoje miesto, vyloží stoličku a učiteľ skontroluje 

triedu. 
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2. Týždenník skontroluje stav triedy (čistotu, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie 

svetla) a postará sa o čistotu tabule.  

3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, pod vedením vyučujúceho zídu do šatne, v šatniach 

prezujú, oblečú a disciplinovane opustia budovu školy. Obedujúcich do ŠJ odprevádza 

vyučujúci. 

 

Čl. 3/6  Povinnosti týždenníkov 

 
1. Týždenníkov určuje každý týždeň triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe. Skupinu 

týždenníkov tvoria dvaja žiaci. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. 

Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. 

2. V prípade neočakávanej neprítomnosti vyučujúceho na hodine, trvajúcej viac ako 5 minút, 

hlásia túto skutočnosť vedeniu školy. 

3. Triedna služba utiera tabuľu. Služba dbá o čistotu triedy. Okamžite hlási triednemu 

učiteľovi poškodzovanie triedy. Po príchode do triedy prehliadne učebňu a tak isto po 

skončení vyučovania, dozerá na čistotu a poriadok. 

4. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede a postarajú o poriadok v triede. 

5. Po skončení vyučovania týždenníci kontrolujú stav triedy. 

Čl. 3/7 Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov a bezpečnosť na vyučovaní a školských 

akciách 

1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a 

upravený vhodne a čisto. 

2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou 

chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne 

oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného 

ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s 

pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie 

úrazom. 

4. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 

5. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a cvičky. 

6. Každý žiak je povinný mať v škole toaletné potreby (mydlo, uterák - papierové utierky, 

toaletný papier). 

7. Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy 

fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy. 

8. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred 

každým jedlom. 

9. Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej triedy 

vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržiaval správnu 

vzdialenosť pri písaní a čítaní. 

10. Každý pedagóg je povinný zohľadňovať zrakové, sluchové poruchy i výšku vzrastu žiaka. 

Odporúčanie: zostaviť platný zasadací poriadok. 
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11. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti 

a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov. 

12. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne povinný 

poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

13. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 

14. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca 

(vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávateľku...). 

15. Pedagóg, ktorý poskytol prvú pomoc žiakovi, je povinný o úraze alebo ochorení informovať 

rodičov žiaka. 

16. Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov. 

17. Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku 

pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu lekárovi 

informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej prvej pomoci. 

18. doplnený v dodatku 

Čl. 3/8 Kritériá udeľovania výchovných opatrení 

1. Žiakovi školy môžu byť udelené nasledovné výchovné opatrenia:  

a. pochvaly: pochvala triedneho učiteľa, pochvala riaditeľa školy,  

b. opatrenia na posilnenie disciplíny sa ukladajú po objektívnom prešetrení za 

závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla 

predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa 

ukladá.: napomenutie triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, 

pokarhanie riaditeľa školy. 

2. Návrh na udelenie výchovného opatrenia podáva učiteľ, prerokuje sa v pedagogickej rade 

a schváli ho riaditeľ školy. 

3. Pochvala od triedneho učiteľa   

- Vzorné správanie (ani jeden zápis o porušení disciplíny v klasifikačnom zázname) 

- Výborný prospech (priemer do 1,2) 

- Vzorná dochádzka (0 - 5 hod. ospravedlnených) 

- Reprezentácia školy/triedy vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach  

- Výrazne zlepšený prospech alebo správanie 

- Iné (ďalšie kritéria urči triedny učiteľ) – napr. pomoc pri aktivitách triedy, aktivita 

na hodinách, zodpovedný prístup k povinnostiam... 

4. Pochvala od riaditeľa školy 

- Úspešná reprezentácia školy na okresnej a vyššej úrovni 

- Výborný prospech, vzorné správanie a dochádzka ( priemer 1,00 a 0 vymeškaných 

hodín) 

- Mimoriadne záslužný čin (záchrana života, pomoc starým ľuďom..) 

- Šírenie dobrého mena školy a reprezentácia školy v mimoškolských aktivitách a 

projektoch 
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5. Napomenutie od triedneho učiteľa 

- Nevhodné správanie sa žiakov v triede a na verejnosti 

- Menej časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, úborov, prezúvok 

- Oneskorené príchody do školy  

- Zápisy disciplinárneho charakteru do KZ  

6. Pokarhanie od triedneho učiteľa 

- Opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku 

- Časté zabúdanie učebných pomôcok a žiackej knižky, nerobenie si domácich úloh, 

oneskorené príchody do školy 

- Zápisy disciplinárneho charakteru v KZ  

- Neospravedlnené hodiny (1-3 hod) 

- Opakované nevhodné správanie sa žiakov v škole a na verejnosti:(neslušné 

vyjadrovanie, používanie vulgarizmov, vysmievanie sa spolužiakom, branie a 

ničenie pomôcok ...) 

- Nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy 

- Menej časté fyzické a slovné ubližovanie spolužiakom 

- Úmyselné ničenie majetku školy 

7. Pokarhanie od riaditeľa školy 

- Časté zabúdanie učebných pomôcok a žiackej knižky, nerobenie si domácich úloh, 

časté oneskorené príchody do školy 

- Časté zápisy disciplinárneho charakteru 

- Neospravedlnené hodiny (4-6 hod) 

- Opakované závažné porušovanie školského poriadku: úmyselné ničenie školského 

majetku, neslušné vyjadrovanie a používanie vulgarizmov, časté vyrušovanie na 

hodinách, svojvoľné opustenie triedy/školy, nerešpektovanie príkazov vyučujúcich, 

používanie mobilných telefónov počas vyučovania 

- Drobná krádež, klamstvo, prepisovanie známok v KZ, falšovanie ospravedlneniek  

- Náznaky šikanovania a kyberšikanovania 

- Propagácia fašizmu a rasizmu 

8. Znížená známka zo správania stupeň 2 

- Ako body v Pokarhanie od RŠ len s vyššou frekvenciou 

- Neospravedlnené hodiny (7-15 hod) 

- Úmyselné fyzické napadnutie spolužiaka a aktívna účasť na bitke 

- Slovný alebo písomný útok na zamestnanca školy (aj na sociálnych sieťach) 

- Šikanovanie a kyberšikanovanie 

- Fajčenie, konzumácia alkoholu, príchod do školy pod vplyvom alkoholu, prinesenie 

alkoholu do školy, resp. na akciách organizovaných školou 

- Prechovávanie a používanie drog a iných omamných látok v škole i mimo školy 

- Falšovanie úradného dokumentu 

- Úmyselné zničenie školského majetku a vandalizmus, škoda do 100 eur 
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9. Znížená známka zo správania stupeň 3 

- Ako body v Znížená známka zo správania stupeň 2 len častejšie 

- Neospravedlnené hodiny (16-60 hod) 

- Úmyselné fyzické ublíženie na zdraví vyžadujúce lekárske ošetrenie 

- Dokázaná krádež v škole vyšetrená políciou 

- Úmyselné zničenie školského majetku a vandalizmus, škoda nad 100 eur 

10. Znížená známka zo správania stupeň 4 

- Udeľuje sa za mimoriadne závažné porušenie školského poriadku, resp. priestupok 

voči zákonu, ktorý je považovaný ako trestný čin 

- Neospravedlnené hodiny (61+) 

- Fyzické napadnutie učiteľa alebo zamestnanca školy žiakom 

- Sexuálne obťažovanie 

- Vlámanie do školy a lúpež 

- Hromadné ohrozenie 

- Šírenie poplašných správ 

11. Hodnotenie a klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní 

s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade.    

- Stupeň 1 (veľmi dobré) - žiak dodržiava školský poriadok, ojedinele sa dopúšťa 

menej závažných previnení. 

- Stupeň 2 (uspokojivé) - žiak sa závažnejšie previní alebo opakovane menej 

závažne voči školskému poriadku,  

- Stupeň 3 (menej uspokojivé) - žiak sa správa v škole i mimo školy v rozpore 

s pravidlami správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy, aj po 

udelení riaditeľského pokarhania sa dopúšťa ďalších priestupkov,  

- Stupeň 4 (neuspokojivé) - žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný 

poriadok školy,  

12. Definovanie priestupkov: 

a. Nevhodným správaním sa žiakov sa rozumie správanie odporujúce slušným 

mravom ako napr.: neslušné vyjadrovanie, používanie vulgarizmov, 

vysmievanie sa spolužiakom, branie a ničenie pomôcok ... 

b. medzi menej závažné priestupky patria  

- zabúdanie učebných pomôcok 

- zabúdanie žiackej knižky 

- zabúdanie prezuviek a úboru na TSV 

- menej časté oneskorené príchody do školy 

- zápisy disciplinárneho charakteru v KZ 

- menej časté nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy 

 
c. medzi závažné priestupky patria 
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- vyrušovanie na hodinách 

- bezdôvodné opustenie školy 

- časté nerešpektovanie príkazov vyučujúcich a zamestnancov školy 

- prepisovanie známok 

- klamstvo a podvody 

- používanie mobilných telefónov, smarthodín a iných predmetov, ktoré 

rozptyľujú pozornosť alebo ohrozujú zdravie a bezpečnosť 

d. medzi mimoriadne závažné priestupky patria 

- šikanovanie žiakov(aj slovné) 

- arogancia a drzosť 

- fyzické ublíženie 

- krádež 

- požitie alkoholu a drog, fajčenie 

- úmyselné ničenie školského majetku 

13. Ochranné opatrenia: 

a. 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, 

okrem špeciálnych výchovných zariadení, 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: a) zákonného 

zástupcu, b) zdravotnú pomoc, c) Policajný zbor.  

b. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu 

ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia 

písomný záznam.  

Čl. 4 Opatrenia o ochrane pred sociálno - patologickými javmi, 

diskrimináciou a násilím 

 

1. Základná škola  plne podporuje a rešpektuje medzinárodne platný dokument - Dohovor o 

právach dieťaťa.  

2. V zmysle tohto dohovoru sú učitelia povinní zabezpečovať ochranu detí pred sociálno-

patologickými 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 s centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, 

pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

3. Úlohou školy je aj v primeranom rozsahu informovať o jednotlivých sociálno-

patologických javoch, o ich následkoch. Cez rôzne aktivity zamerané na prevenciu daných 
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javov škola prispieva k zamedzeniu šírenia daných javov v školskom, prípadne 

i mimoškolskom prostredí. Na prevencii škola spolupracuje s CPPPaP, mestskou políciou, 

štátnou políciou. 

4. Medzi najčastejšie sociálno-patologické javy vyskytujúce sa v školskom prostredí sú: 

a. šírenie legálnych a nelegálnych drog 

b. šikanovanie 

c. rôzne formy násilia 

5. V zmysle ochrany práv dieťaťa, zabezpečenia jeho zdravého a bezpečného vývinu 

v školskom prostredí, je v  priestoroch školy, školských akciách  je zakázané: 

a. prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok ( alkohol, tabak, 

organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy ), ako aj ich výroba ( vrátane surovín na ich 

výrobu ) 

b. propagovať alebo inak šíriť toxikomániu 

c. šikanovať 

d. týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia 

e. propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie 

f. akýmkoľvek spôsobom porušovať základné ľudské práva zakotvené v Charte ľudských 

práv a v Deklarácií o právach dieťaťa. 

6. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami sociálno-patologických javov, 

diskriminácie, násilia. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek 

zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.   

Čl.4/1 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 

Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach 

dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na 

úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a 

programov. Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na ochranu 

pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie. 

Žiakom je zakázané prechovávať a užívať legálne (tabak a alkohol) a nelegálne návykové látky 

v škole, v areáli školy, v školských zariadeniach a na akciách organizovaných školou.  

Postup pri riešení požitia alkoholu:  

1. Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.  

2. Zákonný zástupca žiaka sa predvolá na pohovor k riaditeľovi školy, z ktorého sa 

vyhotoví záznam. 

3. Porušenie „Školského poriadku školy“ sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa 

udelí výchovné opatrenie.  

4. Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.  

5. Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, 

závažným spôsobom narušuje školské vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka 

pomoc, prípadne polícia a bezodkladne zákonný zástupca.  

6. Priestupok bude prerokovaný pedagogickou radou a výsledok riešenia oznámený 

zákonnému zástupcovi žiaka.  
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Postup pri riešení fajčenia:  

1. O porušení Školského poriadku školy sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní, 

svedkovia.  

2. O porušení Školského poriadku školy sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka.  

3. Porušenie Školského poriadku školy sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa 

výchovné opatrenie.  

4. Zákonnému zástupcovi žiaka sa oznámi sankcia za porušenie zákazu fajčenia.  

Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok:  

1. Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše 

zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka. 

2. Porušenie Školského poriadku školy sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží 

výchovné opatrenie.  

3. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi 

žiaka.  

Postup pri riešení užívania iných návykových látok:  

1. Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových 

látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie 

Policajného zboru SR.  

2. O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.  

3. V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku v pedagogickej rade 

a uloženie výchovného opatrenia.  

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi 

žiaka.  

Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok:  

1. Pedagogický zamestnanec vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky z 

osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného 

zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.  

2. O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. Porušenie 

Vnútorného poriadku školy sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží 

výchovné opatrenie.  

3. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi 

žiaka.  

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 

1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať 

omamné látky a drogy, hrať o peniaze v škole, na akciách školy ako aj mimo školy. 

2. Povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy 

je informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy 

v školskom prostredí i mimo neho.  

3. Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o 

jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o 
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dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného 

záznamu a v nastávajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť.  

4. Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam alebo je triedny 

učiteľ informovaný druhýkrát, triedny učiteľ predvolá rodičov, uskutoční pohovor a 

urobí o ňom záznam v agende TU „Pohovory s rodičmi žiakov“.  

5. Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie - výchovnú 

komisiu, na ktoré pozve rodičov žiaka, výchovnú poradkyňu, koordinátorku prevencie 

drogových závislosti, ZRŠ(RŠ), prípadne policajta alebo kurátora. Po prešetrení 

skutočnosti komisia navrhne opatrenia. Riaditeľ školy zabezpečí stretnutie s 

odborníkom – psychológom lekárom. Žiakovi bude znížená známka zo správania.  

6. Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkov žiakov a o 

zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, 

spôsob riešenia zaznamenávať v agende TU, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o 

problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov.  

Čl.4/2 Ochrana pred všetkými formami diskriminácie, násilia, rasizmu, rôznych druhov 

intolerancie a xenofóbie 

1. S každým žiakom školy treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, s vylúčením 

akejkoľvek diskriminácie, tak zo strany učiteľov ako i ostatných žiakov. 

2. Pre každého žiaka platia všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický 

a sociálny pôvod, majetok, politické a iné zmýšľanie, náboženské presvedčenie či 

telesnú alebo duševnú nespôsobilosť.  

3. V prípade porušenia daných princípov pôjde o závažné porušenie školského poriadku, 

kde bude udelené výchovné opatrenia,  ktoré bude vychádzať z podrobného 

preskúmania vzniknutej situácie. O incidente bude spísaná zápisnica, zákonnému 

zástupcovi sa pošle oznam a informácia o udelení výchovného opatrenia. 

Čl. 4/3 Šikanovanie 

1. Základným preventívnym opatrením školy je rešpektovanie základného princípu:  

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje“ 

2. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom 

je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie.  

3. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, 

ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. 

4. Prejavuje sa v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom 

zdraví. 

5. Účastníkmi šikanovania sú agresor a jeho obeť. Dôležité je presné určenie agresora, 

ktorým môže byť jednotlivec, alebo skupina. 

6. Šikanovanie sa môže prejavovať ako priama aktivita (vyhrážky, fyzické alebo 

psychické násilie) alebo ako nepriama aktivita (izolácia z blízkeho sociálneho 

prostredia). 

Podstatnými znakmi šikanovania sú: 

a. úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému 

ublíženiu druhému, 

b. agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 
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c. opakované útoky, 

d. nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. 

7. Za konkrétne prejavy šikanovania môžeme považovať : 

a. fyzické napadnutie  

b. kyberšikana 

c. úmyselné poškodzovanie osobných vecí, školských pomôcok a pod. 

d. slovné napadnutie (posmech, pokorujúca prezývka, nadávky, hrubé žarty, 

neoprávnená  kritika, výsmech) 

e. násilné odoberanie vecí 

f. prinútenie žiaka k činnostiam vedúcim k jeho potrestaniu 

g. vyčleňovanie žiaka z kolektívu, navádzanie spolužiakov k negatívnym 

postojom voči poškodenému žiakovi 

h. psychické ubližovanie 

i. prehliadanie a ignorovanie obete 

8. Šikanovanie nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované a pedagóg 

musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť 

okamžitú pomoc.  

9. Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora 

prevencie, prípadne výchovného poradcu  pedagogických zamestnancov tak s rodinou 

obete, ako aj s rodinou agresora. Pri závažných prípadoch spolupráca s CPPPaP 

a príslušným útvarom PZ SR. 

10. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil pätnásty rok 

svojho veku.  

11. Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu 

trestných činov.  Môže ísť najmä o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, 

ublíženia na zdraví, obmedzovania osobnej slobody,  nátlaku, vydierania, lúpeže, 

hrubého nátlaku,  krádeže alebo poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania 

cudzej veci. 

12. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku.  

13. Osoby, ktoré v čase spáchania priestupku, alebo trestného činu neprekročili osemnásty 

rok svojho veku sa zaraďujú do kategórie „mladistvých“. 

14. Postup pri vyšetrovaní šikanovania: 

a. zaistenie ochrany obetiam, 

b. rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, 

s agresormi, 

c. nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné 

rozhovory so svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov), 

d. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov, následný pohovor s 

nimi 

e. udelenie výchovného opatrenia podľa závažnosti daného šikanovania  

f. zváženie preloženia žiaka do inej triedy 

g. kontaktovanie CPPPaP 
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h. oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo 

k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol 

spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých). 

 

Čl. 5 Práva a povinnosti zákonného zástupcu (§ 144 ods.10 z. 245/2008 Z.z.) 

1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania, zástupcovia 

organizácií, pôsobiaci v obvode školy, sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy, resp. 

rodičovskom združení. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov, 

rodičov, na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy.  

2. Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou 

svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole 

finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských výchovných podujatí, plniť podľa 

potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej 

dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc, pomáhať 

škole pri spolupráci s spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a 

hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu neprospievajúcich žiakov, o výchovu žiakov k 

uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimoškolskej 

činnosti, venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať 

riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže 

pred škodlivými vplyvmi. 

3. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 

podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.  

4. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy 

a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a  

povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupcom. Rodičia môžu úradné záležitosti 

vybavovať denne v úradných hodinách na ekonomickom  úseku. Informácie o žiakoch 

môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach rodičovského združenia alebo 

prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným učiteľom. Rodič má 

plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.   

5. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré 

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, 

národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského 

zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 

6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo  

a. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení 

poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v 

súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a 

vzdelávania podľa tohto zákona,  

b. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského 

zariadenia a školským poriadkom,  

c. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,  
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d. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,  

e. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy alebo školského zariadenia,  

f. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského 

zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,  

g. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy.  

7. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný  

a. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a 

na plnenie školských povinností,  

b. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom,  

c. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby,  

d. informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, 

ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,  

e. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.  

8. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, 

ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti 

dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.  

9. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom 

zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo 

školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu najneskoršie do 48 hodín príčinu jeho 

neprítomnosti. Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka: choroba žiaka, mimoriadne 

udalosti v rodine, účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu a kultúrnych 

podujatí na organizovanej príprave, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy; ak 

ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s 

nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca 

neodkladne riaditeľovi školy. Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu 

učiteľovi resp. riaditeľovi školy každé vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje 

individuálny prístup zo strany pedagógov. 

10. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo 

výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 

potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho 

neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri 

po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo 

zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.  
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Záverečné ustanovenia 

1. Tento školský poriadok je súčasťou vnútorných predpisov Základnej školy Školská ul. 14 

v Leviciach a nadobúda platnosť a účinnosť 1. septembra 2018 po prerokovaní 

pedagogickou radou (30.augusta 2018) a platí až do odvolania. 

2. Vedenie školy je povinné preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov Základnej 

školy  so Školským poriadkom školy. 

3. Triedni učitelia sú povinní so Školským poriadkom školy oboznámiť žiakov ako aj 

ich  zákonných zástupcov/rodičov. 

4. Týmto Školským poriadkom školy sa ruší platnosť Školského poriadku školy zo dňa 28. 

augusta 2013 aj s príslušnými dodatkami. 

5. Zmeny v Školskom poriadku školy schvaľuje pedagogická rada vo forme číslovaných 

dodatkov. 

 

V Leviciach dňa 30. 08.2018 Mgr. Peter Šturc 

 riaditeľ školy 
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Dodatok č. 1 k školskému poriadku 

školský rok 2021/2022 

 
Úvod: 

Pokiaľ niektorý z bodov školského poriadku je v rozpore s aktuálne platným Covid semaforom, 

platia nariadené uvedené v Covid semafore. 

Čl. 3/2  Príchod do školy, príprava na vyučovanie 

 body 2 - 4: príchod do školy, činnosť ranného ŠKD sa v školskom roku 2021/2022 

riadia opatreniami uvedenými v školskom Covid semafore a organizáciou školského 

roka, ktorú vydáva riaditeľ školy. 

 bod 5: Žiaci sa prezúvajú v šatniach, kabáty a obuv si nechajú v nich odložené. Žiaci 

II. stupňa, ktorí majú pridelené šatňové skrinky sa prezúvajú pri svojich skrinkách. 

Pridelenú skrinku udržiavajú v čistote a uzamkýnajú si ju. 

 bod 7: Text: „Žiaci sú povinní chodiť do školy upravení, v slušnom oblečení, bez 

výstredností v úprave vlasov, zovňajšku a oblečenia a v súlade s hygienickými 

normami. Na telesnú a športovú výchovu používajú cvičebný úbor, na techniku, 

pracovné vyučovanie a pri vstupe do odborných učební chémie a fyziky používajú 

pracovný odev podľa pokynov vyučujúceho.“ je doplnený o nasledovné 

Za nevhodnú úpravu zovňajšku sa považuje: 

o vulgárne oblečenie nedostatočne zahaľujúce intímne časti tela (ako ultrakrátke 

sukne, šortky, hlboké výstrihy) 

o piercingy na častiach tela okrem ucha  

o dĺžka nechtov, ktorá ohrozuje bezpečnosť žiaka pri telesnej výchove, resp. pri 

praktických prácach 

o výrazné líčenie a výrazná farba nechtov 

 

V prípade nevhodnej úpravy zovňajška bude kontaktovaný zákonný zástupca žiaka 

prostredníctvom triedneho učiteľa a pri opakovanom porušení školského poriadku bude 

zákonný zástupca žiaka predvolaný k riaditeľovi školy. 

 

 bod 13: Mobilné telefóny a inteligentné hodiny: 

- je zakázané nosiť do školy mobilné telefóny, na mimoškolských akciách môžu 

mať žiaci mobilné telefóny len na vlastnú zodpovednosť 

- výnimka je môže byť povolená triednym učiteľom len na základe písomnej 

žiadosti rodiča v nasledovných prípadoch: 

 ak žiak nebýva na sídlisku Vinohrady, 

 ak žiak hneď po skončení školy navštevuje záujmovú činnosť mimo 

školy 

- aj v prípade udelenia výnimky:  

 žiak I. stupňa musí mať vypnutý mobil uložený vo svojej školskej taške 

a nesmie ho počas vyučovania zapínať. 

 žiak II. stupňa musí vypnutý mobil odovzdať pred začiatkom vyučovania 

triednemu učiteľovi, resp. určenému pedagogickému zamestnancovi 

a po vyučovaní si ho od neho prevezme 



21 

 

- žiak, ktorý má udelenú výnimku, počas vyučovanie nesmie mať mobil pri sebe 

- na dostupnom mieste v triede je umiestnený zoznam žiakov, ktorí majú udelenú 

výnimku od triedneho učiteľa 

- škola nezodpovedá za prípadnú stratu mobilu  

- je prísne zakázané fotiť a vyhotovovať videonahrávky v priestoroch školy na 

vyučovacom procese bez vedomia učiteľa 

- v prípade porušenia  nariadenia o používaní mobilov, bude žiakovi mobil 

odobratý a vrátený len zákonnému zástupcovi žiaka, 

- v prípade opakovaného porušenia navrhne triedny učiteľ žiakovi výchovné 

opatrenie na zlepšenie správania, ktoré sú konkretizované v čl.3/8. 

- Počas vyučovania nie je dovolené používať aplikácie inteligentných hodín, ani 

telefonovať a posielať SMS správy 

 

Čl. 3/3  Uvoľňovanie žiaka z vyučovania 

 

 bod 7: Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie v žiackej 

knižke, podpísané rodičmi a pri chorobe dlhšej ako 5 vyučovacích dní potvrdenie lekárom. 

Potvrdenie o absencii musí žiak, resp. zákonný zástupca doniesť triednemu učiteľovi do 3 

pracovných dní od nástupu do školy, v opačnom prípade sa absencia bude považovať za 

neospravedlnenú. Ospravedlnenie rodičom je vhodnejšie podať formou rodičovského 

konta EDUPAGE. 

 bod 8: Pri častých absenciách trvajúcich do 5 dní (ospravedlňovaných rodičmi), ktoré majú 

vplyv na vyučovacie výsledky žiaka,  môže triedny učiteľ predvolať zákonného zástupcu 

na pohovor o dochádzke dieťaťa. 

 

Čl. 3/7 Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov a bezpečnosť na vyučovaní a školských 

akciách 

 bod 1: Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach 

oblečený a upravený vhodne a čisto podľa čl. 3.2 bod 7 tohto školského poriadku 

 bod 7: Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - vydezinfikuje si ruky po príchode do 

školy (ranný filter), dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom a 

vydezinfikuje si ich 

 bod: Žiak je povinný riadiť sa protipandemickými opatreniami uvedenými v aktuálne 

platnom COVID semafore, ktorý je vydaný MŠVaVSR 

Čl. 3/8 Kritériá udeľovania výchovných opatrení 

Do kritérií sú zapracované výchovné opatrenia pri porušovaní zákazu nosenia mobilov. 

 bod 5 Napomenutie od triedneho učiteľa: 

o prvé upozornenie za nedodržanie  čl. 3.2 bod 7 tohto školského poriadku 



22 

 

 bod 6 Pokarhanie od triedneho učiteľa: 

o druhé upozornenie za nedodržanie  čl. 3.2 bod 7 tohto školského poriadku 

 bod 7 Pokarhanie riaditeľom školy: 

o tretie upozornenie za nedodržanie  čl. 3.2 bod 7 tohto školského poriadku 

 bod 8 Znížená známka zo správania stupeň 2: 

o za štyri a viac upozornení za nedodržanie  čl. 3.2 bod 7 tohto školského 

poriadku 

Čl. 4 Opatrenia o ochrane pred sociálno - patologickými javmi, 

diskrimináciou a násilím 

 bod 3: posledná veta sa dopĺňa nasledovne 

Pri prevencii školy spolupracuje v prvom rade s inkluzívnym tímom pozostávajúcim 

zo školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. 

Čl. 5 Práva a povinnosti zákonného zástupcu (§ 144 ods.10 z. 245/2008 Z.z.) 

 

10. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo 

výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 

potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho 

neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť 

po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo 

zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. 

11. Zákonný zástupca je povinný sa riadiť nariadeniami a opatreniami uvedenými v aktuálnom 

Covid semafore ako aj pokynmi riaditeľa školy, ktoré sú vydané pre aktuálny školský rok. 

Záverečné ustanovenia 

Školský poriadok s uvedenými dodatkami je platný od 1. septembra 2021 

 

 

V Leviciach dňa 25. augusta 2021    Mgr. Peter Šturc 

        riaditeľ školy 

 

 

 

 

 
 

 

 


