
Cirkevná základná škola sv. Martina,  

Radatice 199, 082 42 Radatice, okr. Prešov  

 

 

 

 

 

 

VNÚTORNÝ  PORIADOK ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 2019 



Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice          Vnútorný poriadok školy 

 

2 
 

     Cirkevná základná škola sv. Martina Radaticiach je cirkevnou školou zriadenou 

Rímskokatolíckou cirkvou, Arcibiskupstvom Košice. Je školou s právnou subjektivitou. 

Rodič  si má právo vybrať ľubovoľnú školu pre svoje dieťa. Preto dieťa a jeho zákonní 

zástupcovia sú povinní rešpektovať a  riadiť sa pravidlami a vnútorným poriadkom tejto 

školy.  

     Vnútorný poriadok školy je súhrnom základných pravidiel života školy, vymedzuje 

práva a povinnosti žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagógov, zamestnancov školy. 

Jeho tvorba vychádza z názorov, podnetov Pedagogickej rady, Rady školy, 

Pracovného poriadku školy, Organizačného poriadku školy a platnej legislatívy. 

Vydáva ho riaditeľ školy.  

     Je v záujme školy, aby zabezpečila svoj vnútorný chod, zorganizovala život žiakov 

tak, aby čas strávený v škole bol optimálne a efektívne využitý z hľadiska vzdelávania 

a výchovy. Škola zabezpečí prijateľné medziľudské vzťahy, dôsledne bude dodržiavať 

Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd a iné dokumenty.  

Z tohto dôvodu riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice ustanovuje 

nasledovný Vnútorný poriadok školy, ktorý vychádza z Vyhlášky  MŠ SR č. 320/2008 

Z.z. o základnej škole, Metodického pokynu č.22/2011-R na hodnotenie žiakov 

základnej školy, v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon). 
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Všeobecné ustanovenia 
1) Každá spoločnosť, ak má správne a efektívne fungovať, sa musí riadiť podľa 

určitých pravidiel, zásad. To platí aj pre našu školu. Ak chceme, aby sa každý 

z Vás mohol nerušene vzdelávať, chrániť si svoje zdravie aj zdravie svojich 

spolužiakov, príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky, na to je 

potrebné dodržiavať isté pravidlá, zásady. 

2) Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého 

školského kolektívu žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Jeho 

uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné 

plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou 

každého žiaka a zamestnanca.  Vnútorný poriadok dopĺňajú: Prevádzkový 

poriadok telocvične, Prevádzkový poriadok učebne IKT, Vnútorný poriadok ŠKD 

ČASŤ I 

Vnútorný poriadok zamestnancov školy 

1. Časový harmonogram 

1) Škola sa otvára o 7,00 hod. Dozor od 7,25 hod. do 7,45 hod. na chodbách 

vykonávajú dozorkonajúci učitelia podľa rozpisu dozorov. 

2) Dozorkonajúci vyučujúci nastupujú do práce o 7,20 hod., ostatní do 7,30 hod.       

V čase od 14,00 – 15,30 hod., ak učitelia nemajú povinnosť vyučovať, resp. 

nemajú iné povinnosti vyplývajúce z náplne práce, plnia ďalšie pedagogické 

činnosti mimo školy. 

3) Nástup vychovávateľky Školského klubu detí do zamestnania je o 11,00 hod. 

resp. 12,00 hod. Ukončenie činnosti ŠKD je o 15,30 hod. (15,30 hod.) 

4) Pracovná doba ekonomicko-administratívnej zamestnankyne je v určených 

dňoch od 8,00 – 15,30 hod. 

5) Čas nástupu školníka do zamestnania je o 7,00 hod, koniec pracovného času 

má o 15:00 hod. 

6) Počas vykurovacieho obdobia je pracovný čas školníka/kuriča podľa potreby 

37,5 hod. týždenne 

7) Presný čas nástupu upratovačky do zamestnania je od 7,30 – 9,30 hod. a 12,30 

– 16,30 hod. 

8) Zamestnanci sú povinní dodržiavať včasné príchody do zamestnania, na 

vyučovacie hodiny a dozory. 

9) Budovu školy otvára školník. Školu uzatvára upratovačka o 16,30 hod.  

10) Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy 

a je záväzný pre každého žiaka a pedagogického zamestnanca. Je 

organizovaný v učebniach, v odborných učebniach a telovýchovných 

priestoroch. 
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11)  Časový harmonogram vyučovania: 

1. hod. 7,45  – 8,30 hod. 

2. hod. 8,40  – 9,25 hod. 

3. hod. 9,35  – 10,20 hod. 

4. hod. 10,35  – 11,20 hod. 

5. hod. 11,30  – 12,15 hod. 

6. hod. 12,20  – 13,05 hod. 

7. hod. 13,40  – 14,200 hod. 

12)  Časový rozvrh krúžkov a záujmových útvarov: 

Krúžky, záujmová činnosť: 1. - 9. roč. 13:30 – 15,30 

ŠKD: 11,30 (resp. 12,15 hod)  – 15,30 

13)  Časový harmonogram dozorov : 

7,25 – 13:15 dozorkonajúci učitelia podľa rozpisu 

13,35 – 15,30 jednotliví vyučujúci 7. vyučovacej hodiny 

 

14)  Prestávky v prípade priaznivého počasia v jarných, letných a jesenných 

mesiacoch využívajú žiaci na oddychovú činnosť pred budovou školy. V prípade 

nepriaznivého počasia žiaci zostávajú pod dozorom dozorkonajúcich 

pedagógov na svojej chodbe. 

15)  Každá trieda má pridelené šatne, za ktoré sú žiaci počas celého školského roka 

zodpovední. 

16)  Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci 

triednym učiteľom, tí na riaditeľstve školy. 

17)  Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať v úradných hodinách u riaditeľa 

školy alebo ekonomicko-administratívnej pracovníčky.  

18)  Informácie dávajú učitelia v čase mimo vyučovania, alebo po predchádzajúcej 

dohode aj počas prestávok a voľných hodín 

19)  Školský klub detí vychádza z režimu školy a pre svoju prevádzku má vlastný 

poriadok. 

2. Práva a povinnosti pedagogických pracovníkov 

2.1  Práva pedagogických zamestnancov 

     Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca v zmysle Zákona 317/2009 Z.z.: 

1) Pedagogický  zamestnanec  pri výkone  pedagogickej činnosti  nad rámec  

základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými 

predpismi,    medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská 

republika viazaná, má právo na: 

a) zabezpečenie podmienok potrebných  na výkon  svojich práv a povinností  

najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, rodičov a iných 

osôb, 

b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti, 
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c) účasť  na  riadení  školy a  školského  zariadenia   prostredníctvom  členstva  

alebo volených zástupcov v poradných,  metodických  a samosprávnych 

orgánoch školy a školského zariadenia, 

d) predkladanie    návrhov    na  skvalitnenie   výchovy    a   vzdelávania,    školského  

vzdelávacieho programu, alebo výchovného programu,  

e) výber a uplatňovanie  pedagogických  a odborných  metód,  foriem a 

prostriedkov, ktoré  utvárajú   podmienky na  učenie   a sebavzdelávanie  žiakov   

a rozvoj ich  kompetencií, 

f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj  za podmienok  ustanovených týmto 

zákonom a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva, 

g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti. 

2.2 Povinnosti pedagogických pracovníkov 

1) Povinnosťou vyučujúceho je prichádzať do školy v dňoch dozoru tak, aby bol už 

o 7.25 hod. na  dozore,  v iné dni prichádza  na pracovisko  do 7.30 hod. Označí 

si príchod priložením čipu k čítačke pri hlavnom vchode. Zoberie si zo zborovne 

triednu knihu triedy, v ktorej vyučuje 1.hodinu a oboznámi sa so zastupovaním 

za neprítomných vyučujúcich. 

2) V prípade choroby, rodinnej udalosti, pre ktorú sa nemôže dostaviť do práce, je 

povinnosťou najneskôr do 7.15 hod.  v danom dni  upovedomiť  riaditeľstvo 

školy na telefónnych číslach: 051/77 96 210 – kancelária školy, 051/74 83 501 

– riaditeľ školy, mobil 0911 916 456. 

3) Každé  uvoľnenie  zo  školy je  nutné  prerokovať najneskôr deň  vopred s 

riaditeľom školy,  

4) Prekážky  v  práci:   nástup  na  PN  a  OČR  nahlasovať  v deň  nástupu,   OČR 

a PN  sa odovzdáva riaditeľovi školy. Pedagogický zamestnanec môže počas 

roka na základe Zákonníka práce čerpať na lekárske vyšetrenie 7 dní  v roku  

alebo doprevádzať člena rodiny na ošetrenie najviac  7 dní  v roku s náhradou 

mzdy, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného 

času. Po návrate z ošetrenia  svoj príchod  na pracovisko ihneď  hlási  vedeniu 

školy. V prípade vrátenia sa z ošetrenia do 15 min od začiatku svojej  

vyučovacej  hodiny bude zastupujúci učiteľ zo zastupovanej hodiny odvolaný. 

5) Po príchode od lekára počas vyučovacej hodiny ohlási svoj príchod na 

pracovisko vedeniu školy.  V prípade nutného odchodu  k lekárovi  počas 

vyučovania  je nutné  vyžiadať si od vedenia školy priepustku. 

6) Na každé uvoľnenie si napíše najneskôr deň vopred žiadosť do 12,00 hod o 

náhradné voľno, resp. neplatené voľno. Po  písomnom súhlase riaditeľ  školy 

tlačivo vloží do materiálov  k mesačnému  výkazu  dochádzky. 

7) Potvrdenie o práceneschopnosti,  ošetrení doručí  zamestnanec riaditeľovi školy 

a ten po potvrdení odovzdá doklad ekonomicko-administratívnej pracovníčke 

k mesačnému výkazu dochádzky. 
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8) Pri odchode s triedou na vyučovanie mimo areál školy, oznámi svoj odchod 

vedeniu a označí si odchod aj príchod v dochádzkovom systéme. 

9) Učitelia  pri  odchode  z práce  sú  povinní  z dôvodu  bezpečnosti  skontrolovať 

vypnutie  všetkých elektrických  zariadení,  svietidiel,  uzatvoriť okná  v zborovni 

a kabinete  a uzamknúť ich. 

10)  Každý  úraz zaznačiť  do knihy úrazov  v tom dni,  kedy  sa úraz  stal. Knihu 

úrazov vedie riaditeľ školy. Zároveň v ten deň vrátiť opäť riaditeľovi školy. 

11)  Chorého žiaka odovzdať v kancelárii školy a upovedomiť rodičov. 

12)  Zakazuje sa počas vyučovania  posielať žiakov  mimo areál školy  za účelom 

vybavenia si svojich osobných potrieb. 

13)  Žiaka v priebehu vyučovania možno uvoľniť na písomnú  žiadosť  rodičov 

zapísanú v žiackej knižke, alebo dochádzkovom slovníčku. Uvoľnenie z  

vyučovacej   hodiny   povoľuje príslušný vyučujúci, z jedného vyučovacieho dňa  

povoľuje triedny učiteľ,  z dvoch  a viacerých vyučovacích dní  povoľuje na 

základe písomnej žiadosti rodičov riaditeľ školy. Žiadosti rodičov  o uvoľnenie  

počas dňa,  resp. na jeden deň eviduje triedny učiteľ, na viac ako jeden deň po 

odovzdaní žiadosti  riaditeľovi školy  o uvoľnenie zo školy, žiadosť spolu so 

súhlasom eviduje triedny učiteľ. 

14)  Zistené  priestupky  žiakov  riešiť  ihneď.  Priestupky  vážnejšieho charakteru 

rieši triedny učiteľ s rodičom, výchovným poradcom a vedením školy po 

písomnom predvolaní rodiča. 

15)  Pri výchovnom  pôsobení  na žiakov  úzko spolupracovať  s triednym  učiteľom, 

rodičmi, výchovným poradcom, vedením školy a riaditeľstvom školy. 

16)  Dbať  na  bezpečnosť  pri  práci  a poriadok v triede,   v  škole, v  areáli  i mimo 

školy. Spôsobené závady, poruchy, škody ihneď hlásiť vedeniu školy, zapísať 

do Knihy závad v zborovni školy. 

20)  Po poslednej  vyučovacej  hodine  zodpovedá vyučujúci  za poriadok  v triede. 

Dá zatvoriť okná,  vyložiť  stoličky,  vypnúť  elektrické  zariadenia a  vyzbierať 

špinu  z lavíc  i pod lavicami. Týždenníci zotrú tabuľu.  Potom organizovane 

odvedie žiakov do šatne. Potom  odloží  triednu  knihu  a klasifikačný  záznam 

na určené   miesto   v zborovni,   zapíše   zastupovanie   za   daný   deň  a 

oboznámi sa  so zastupovaním na nasledujúci deň.  Z pracoviska odchádza 

najskôr o 14:00 hod. ak nemá povinnosť vyučovať, resp. nemá iné povinnosti 

vyplývajúce z náplne práce, alebo neplní ďalšie pedagogické činnosti mimo 

školy. 

17)  Zamestnanci svoj odchod zaznamenajú v dochádzkovom systéme priložením 

čipu k čítačke. 

18)  Z telocvične,  odborných učební  po ukončení hodiny  vyučujúci odchádzajú 

ako poslední, zamknú učebňu,  telocvičňu  i príchodové  dvere  na chodbe.  Ak 

je vyučovacia  hodina posledná, vykoná všetko tak, aby trieda zostala upravená 

ako určuje bod č. 17. 
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19)  Predmety zo  svojho  úväzku vyučuje v určených miestnostiach – triedach, 

učebniach, resp. v pridelenom priestore podľa rozvrhu hodín.  Každú 

priestorovú zmenu vyučovania vopred hlási pred vyučovacou hodinou vedeniu 

školy. 

20)  Prázdniny počas školského roka (jesenné,  vianočné,  polročné, veľkonočné 

alebo v čase, keď   je  prevádzka   školy   prerušená),   treba  odpracovať   podľa 

pokynov  MŠ  SR  z Pracovného  poriadku  pre  pedagogických  zamestnancov  

a ostatných  zamestnancov  v školstve a Plánu dovoleniek. 

21)  Triedny učiteľ  usadí žiakov so zdravotnými problémami v triede na vhodné 

miesto tak, ako to vyžaduje jeho zdravotný stav. 

22)  Pedagogickí pracovníci od 14:00 hod. vykonávajú pedagogickú činnosť mimo 

školy resp. vedú záujmové útvary. 

23)  V budove i v celom areáli školy je zákaz fajčenia. 

24)  Zakazuje sa používať alkoholické nápoje počas pracovného času. 

3 Kurzy, výlety, exkurzie, podujatia 

1) V prípade záujmu  žiakov i rodičov počas školského roka organizovať  plavecký 

a lyžiarsky kurz, školu v prírode.  

2) Organizovať exkurzie do závodov a firiem, organizovať besedy s rôznou 

tematikou. 

3) Navštevovať pamätné miesta v okolí a spoznávať bližšie ich históriu. 

4) Exkurzie, výlety, ŠvP, LVVK,  plavecké kurzy vykonávať podľa   vopred 

vypracovaného   tematického   plánu.  Organizovať   ich s  písomným  súhlasom 

rodiča (školské  tlačivo), riaditeľa školy,  lekára.  Pred  odchodom   uskutočniť   

bezpečnostné  školenie   pre žiakov a  vyplniť   príslušné  tlačivo   (Návrh  na  

zabezpečenie hromadnej školskej akcie). Zabezpečiť  lekársku tašku, 

prehlásenie o zdravotnom stave žiaka, čestné prehlásenie   od  rodičov o  

bezinfekčnosti,   fotokópiu zdravotného   preukazu  žiaka. 

5) Na  obohatenie   výchovno–vzdelávacieho  procesu  využívať  audiovizuálne  

pomôcky, televízne vysielania, navštevovať múzeá, výchovné koncerty, 

výstavy, športové a kultúrne podujatia. 

6) Na každé podujatie  treba odovzdať riaditeľovi  na podpis všetku dokumentáciu  

vždy najneskôr jeden deň vopred. Bez súhlasu  rodičov na každé jednotlivé 

podujatie  sa žiak nebude môcť podujatia zúčastniť  (exkurzie, výlety, súťaže 

atď.). 

7) Ak vyučujúci  odchádza  na exkurziu,  ak si berie náhradné voľno,  resp. 

neplatené voľno, alebo  ide  na metodické  školenie atď.,  je povinný  zanechať  

pokyny  pre zastupujúceho učiteľa v Evidencii zastupovania,  prípadne  učebnú 

pomôcku.  Zošit je uložený v  zborovni školy.  Po návrate zo školenia informuje  

na pracovnej, resp.  pedagogickej rade o prínose  jeho  účasti  na školení  pre  

našu  školu.   Zároveň  na  druhý  deň  poinformuje riaditeľa školy o podujatí, 

resp. výsledkoch súťaží. 
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8) Podujatia organizovať iba v pracovné dni, t.j. pondelok - piatok, za prípadné 

odpracované hodiny mimo pracovný čas, počas dní pracovného pokoja a voľna 

na podujatiach, výletoch sa budú udeľovať náhradné voľná. 

9) Viacdenné  podujatia  sa  organizujú  do  31. mája,  potom  až  po uzatvorení 

koncoročnej klasifikácie. 

10)  Jednodňové  exkurzie   sa  môžu  organizovať   počas  celého  školského   roka. 

11)  Na divadelné predstavenia,   umelecké  vystúpenia,  spoločenské  a športové  

podujatia  počas vyučovania  idú s triedami  všetci pedagogickí  pracovníci. 

Netriedni učitelia vypomáhajú pri dozore. 

12)  Vstupné treba zabezpečiť v prvom rade z kultúrnych poukazov. 

4 Pozornosť dochádzke žiakov do školy 

1) Zamestnanci sú povinní venovať pozornosť dochádzke žiakov do školy.  

2) Ak žiak dlhodobo chýba,  je potrebné  dať  mu primeraný čas  na doučovanie  a 

doplnenie   zameškaného učiva. Je neprípustné preverovať jeho vedomosti 

hneď po návrate do školy.   

3) Každú neúčasť žiaka na vyučovaní musí zákonný zástupca žiaka oznámiť 

elektronický, alebo telefonický triednemu učiteľovi do 24 hod. od neprítomnosti 

žiaka v škole. 

4) Ak žiak chýba v škole 2 po sebe nasledujúce dni a zákonný zástupca neoznámi 

neprítomnosť dieťaťa v škole, učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov 

telefonicky. 

5) Ak žiak  chýba  viac  ako 3  po sebe nasledujúce dni, vyžaduje triedny  učiteľ  . 

lekárske potvrdenie, alebo iné úradné potvrdenie odôvodnenej neprítomnosti v 

škole 

6) Ak žiak vymešká 2-krát po  sebe po jednej neospravedlnenej  vyučovacej 

hodiny,  pozve riaditeľ školy na podnet  triedneho   učiteľa  zákonného zástupcu   

žiaka  na  pohovor.  Žiakovi  udelí triedny učiteľ napomenutie. 

7) Ak má žiak ďalšiu neospravedlnenú hodinu, riaditeľ školy pozve  na pohovor 

zákonného zástupcu a žiakovi udelí riaditeľ školy riaditeľské pokarhanie. 

8) Pri opakovanej neospravedlnenej neúčasti žiaka na vyučovaní, ktorá 

preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom žiaka,  alebo 

neospravedlnená neúčasť  trvajúca viac ako 2 dni, sa žiakovi zníži známka zo 

správania.  

9) Ak neospravedlnená  neúčasť žiaka  na vyučovaní  trvá  viac ako 15 

vyučovacích hodín v mesiaci, oznámi  túto  absenciu riaditeľ  školy  v súlade s 

§ 5 ods.11 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 do troch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca  obci, v 

ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt 
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5 Dokumentácia 

1) Učiteľ je povinný zapisovať známky do žiackej knižky i do klasifikačného 

záznamu ihneď po oklasifikovaní  žiaka.  Každá  klasifikácia  je  verejná.  

Predmety,  ktoré sa  klasifikujú slovne – učitelia vedú  o  ich  záznam  v žiackych  

knižkách  a  klasifikačných  záznamoch podľa  vopred dohodnutých skratiek a 

značiek z pedagogickej rady najmenej v štvrťročných intervaloch pri klasifikácií 

a hodnotení žiakov. 

2) Učiteľ  je  povinný  vypracovať  písomnú  analýzu  polročných  písomných  

kontrolných prác,  vstupných  i výstupných  testov.  Analýzu odovzdáva  

príslušnej  MZ a PK,  ktorá ju kompletne spracovanú odovzdáva riaditeľovi 

školy. 

3) Učiteľ  je povinný zapisovať  učivo do triednej knihy, záznamov o záujmovej   

činnosti   ihneď   na  vyučovacej   hodine,  v prípade zastupovania  do Evidencie 

zastupovania po ukončenej vyučovacej hodine.  

4) Zošit  evidencie  zastupovania  je na prístupnom mieste v zborovni. Učitelia,  

ktorí   v príslušný  deň   zastupujú   za  neprítomného učiteľa, zapíšu učivo do 

Evidencie zastupovania po skončení hodiny, resp. vyučovania. 

5) Učiteľ je povinný vzorne viesť, evidovať zverenú pedagogickú dokumentáciu, 

rešpektovať zákon o ochrane osobných údajov. 

6) Vyučujúci   zapisuje   do  triednych  kníh   učivo  podľa  vopred   schválených   

Tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé predmety a pokynov 

riaditeľa školy. 

7) Na začiatku  školského roka  vypracuje každý  vyučujúci  Tematické výchovno-

vzdelávacie plány podľa ŠkVP  učebných osnov pre jednotlivé predmety,  ktoré 

vyučuje. Aktualizuje ich o prvky BOZP,  OČaP,  environmentálnej výchovy, o 

prvky  protidrogových aktivít, o prvky výchovy  k  manželstvu a rodičovstvu,  

ľudských  práv,  čitateľskej  gramotnosti, globálnej výchovy,  multikultúrnej 

výchovy – európanstvo, atď. 

8) Triedny učiteľ  je povinný  každý pondelok po ukončení vyučovania  mať 

uzatvorený predchádzajúci týždeň v triednej  knihe  do 14.00  hod.  a urobiť  

zápis:  Týždeň uzavretý, dátum,  čitateľný  podpis triedneho   učiteľa,   alebo  

zastupujúceho triedneho  učiteľa.  Triedna  kniha,   klasifikačný hárok,   záznamy    

o  nepovinných    a  voliteľných    predmetoch  musia    byť    uložené každodenne  

na určenom mieste v zborovni. 

6 BOZP, psychohygiena 

1) Každý vyučujúci  je povinný  na úvodnej hodine svojho predmetu  na začiatku 

školského roka  poučiť žiakov o bezpečnosti pri práci a uskutočniť o tom zápis 

do triednej knihy. 

2) V záujme psychohygieny  žiakov  je potrebné mesačne obmieňať  zasadací  

poriadok v triede (obmieňanie radov). 

3) Dodržiavať bezpečnostné predpisy. 
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7 Individuálna integrácia / začlenenie žiaka do bežnej triedy ZŠ 

1) Pri individuálnej  integrácii / zaradení  žiaka  do bežnej triedy ZŠ rešpektuje 

doporučenia  z CPPPaP  a lekárskych vyšetrení. Úzko spolupracuje s rodičom 

dieťaťa  a dodržiava pokyny  ku klasifikácii integrovaných žiakov.  

2) Triedni  učitelia   na  pedagogických  radách   na  konci  príslušných  štvrťrokov 

písomne zhodnotia dosiahnuté výchovno– vzdelávacie výsledky začlenených  

žiakov. 

3) Pri hodnotení  a klasifikácii sa riadiť  Metodickými pokynmi  na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov základných škôl  a Metodickými pokynmi pre hodnotenie  a 

klasifikáciu žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami v bežných ZŠ v 

zmysle platnej legislatívy. 

8 Dozor 
1) Pedagogickí pracovníci sú povinní dodržiavať rozvrh dozorov. 

2) Učiteľský dozor  sa vykonáva  v nasledovných priestoroch  pred vyučovaním až 

do odchodu žiakov zo školy podľa rozpisu: 

a) dolná chodba ( chodba šatne) 

b) horná chodba 

c) v školskom klube detí, 

d) počas školských a mimoškolských podujatí pre žiakov, 

e) na   výletoch,  exkurziách,  kurzoch,  kultúrnych,  športových   a 

spoločenských      podujatiach, školách v prírode,  účelových cvičeniach, 

OČaP, didaktických hrách, všetkých organizovaných presunoch, 

f) na hodiny  telesnej výchovy , informatiky a ostaných hodín,  ktoré  sa 

učia v  inej  /odbornej/  učebni, si vyučujúci odvedie žiakov do určených 

učební 

g) na hodinách i počas prestávok je zakázané nechávať žiakov samých bez 

dozoru, 

3) Dozorkonajúci   učiteľ dbá na disciplínu   žiakov, čistotu, poriadok a  

dodržiavanie      bezpečnostných   predpisov.  Dozor   končí,   až   žiaci   odídu   

z  budovy  školy.   Zistené  nedostatky   treba   ihneď  odstrániť.   Závažné   

nedostatky   a  závady  riešiť   s  triednym  učiteľom,  školníkom,  vedením  školy.  

Na dozor  prichádza  včas.  Zo  zvereného  miesta odíde len  v nutnom prípade  

a zabezpečí si za seba náhradu. V prípade jeho neprítomnosti na pracovisku 

vykonáva dozor poverení pedagogický zamestnanec, ktorý má v tento deň 

pohotovosť. 

4) Pri školských podujatí vykonávajú dozor všetci prítomní pedagogickí pracovníci, 

a to tak, aby  priebeh podujatia  nebol rušený.  Pedagogický dozor  v 

popoludňajších  hodinách vyučovania, ako napr. v priestoroch telocvične 

vykonávajú podľa rozvrhu jednotliví vyučujúci, vedúci záujmových útvarov a 

vychovávateľka ŠKD. 
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8.1 Dozor počas veľkej prestávky 

     Ak je priaznivé počasie,  žiaci trávia veľkú prestávku vonku v priestoroch pred 

budovou školy.  Vyučujúci jednotlivých tried po ukončení hodiny pred veľkou 

prestávkou odvedú žiakov z  tried a dozorkonajúci  učitelia sa presunú  za žiakmi.  Žiaci  

trpiaci alergickým ochorením ostávajú v určenom priestore v budove školy.      V 

prípade nepriaznivého počasia žiaci zostávajú na svojich chodbách. 

 

9 Zasadnutia Rodičovského združenia, konzultačné hodiny 

1) Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú triednych rodičovských združení – 

konzultačných hodín, zúčastňujú sa plenárnych zasadnutí RZ a akcií 

organizovaných školou pre žiakov, mimoškolských podujatí organizovaných 

školou, školských súťaží a olympiád. Pri týchto podujatiach pedagogickí 

pracovníci vykonávajú i dozor. 

2) Na prvom zasadnutí triedneho rodičovského združenia / konzultačných 

hodinách si vyžiada triedny učiteľ  od rodičov  informácie  i potvrdenie  o 

zdravotnom stave  žiakov, aktuálnu adresu zamestnávateľa rodičov,  telefónny 

kontakt,  číslo zdravotnej poisťovne a písomný súhlas so zverejňovaním 

osobných údajov. 

3) Informovať rodičov podľa zákona NR SR č. 211/2000  –  o  slobodnom   prístupe  

k informáciám. Dodržiavať pritom zákon NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane 

osobných údajov. 

4) Triedny učiteľ  je povinný  písať  stručnú  zápisnicu  i prezenčnú listinu  z 

triednych  RZ – KH,  ktorú odovzdá  nasledujúci deň riaditeľovi školy.  

5) Triedne RZ – KH sa organizujú 3 – 4 krát počas školského roka v jednotnom 

termíne podľa Plánu práce školy na príslušný školský rok. 

6) Ak triedny učiteľ zvolá mimoriadne triedne  RZ – KH, jeho povinnosťou je včas 

nahlásiť  termín riaditeľovi školy a školníkovi (uzatváranie budovy). 

10 Ďalšie povinnosti pedagogických zamestnancov 
1) Zabezpečiť  náležité  osvojenie  základného učiva,  naučiť – vysvetliť  žiakovi  

využívanie  teoretických vedomostí v praxi. 

2) Vyučovať  podľa  platných  učebných osnov ŠVP a ŠkVP;  je možné  upravovať  

časovo – tematické  plány podľa vlastných potrieb na základe schválenia MZ, 

PK a riaditeľa školy. 

3) Vo vyučovaní reagovať na nové zmeny vo vývoji vedy a spoločnosti. 

4) V tematických plánoch vymedziť základné učivo, čas na zopakovanie, termíny 

písomných   previerok.  Uviesť do praxe vzdelávacie štandardy pre jednotlivé 

predmety,  resp. Školský vzdelávací program.  

5) Účinne  a systematicky  rozvíjať  talent  a nadanie  žiakov i na nepovinných 

predmetoch,  v záujmových  krúžkoch,  v ŠKD,  organizovaním  a účasťou  na  

olympiádach,  súťažiach,  organizovať branno - športové  a kultúrne podujatia 

pre žiakov, výlety, exkurzie. Vytvárať podmienky na rozvoj mimoriadne 
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nadaných detí,  zapájať ich do predmetových olympiád, súťaží, umožniť im 

prezentovať svoj talent. 

6) Zisťovať  podľa   pokynov riaditeľa   školy  záujem záujmové útvary a  krúžky. 

7) Podľa možností uskutočňovať vzájomné hospitácie, otvorené vyučovacie 

hodiny. 

8) Zúčastňovať  sa  pracovných  porád,   pedagogických  rád   i  ďalších  porád,   

ktoré  zvolá riaditeľ školy.  

9) Rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.                                             

10)  Zveľaďovať exteriér a interiér školy. 

11)  Realizovať princíp včasnej prevencie sociálno – patologických javov. 

12)  Skvalitňovať profesionálnu orientáciu  žiakov pri výbere povolania v úzkej 

spolupráci s rodičmi, výchovným poradcom, podnikmi, strednými školami. 

13)  Učiteľ je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a 

majetku, ani k neoprávnenému majetkovému prospechu na úkor spoločnosti 

alebo jednotlivca. Ak hrozí škoda, je povinný na ňu zamestnanec upozorniť 

vedúcich zamestnancov. 

14)  Na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi na majetku je učiteľ povinný 

neodkladne zakročiť a okamžite upozorniť vedenie školy. 

15)  Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú spôsobil 

zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo priamej 

súvislosti s ním. 

16)  Učitelia, ktorí uzatvorili s riaditeľom školy dohodu o hmotnej zodpovednosti za 

stratu zverených predmetov (inventár), podľa Zákonníka práce sú povinní 

zverené predmety používať len v priestoroch školy. Zverené predmety 

uschováva v uzamknutých učebniach. Ak z dôvodu nedbanlivého vedenia jemu 

zverenému inventáru školy spôsobí škodu na majetku školy, výška finančnej 

úhrady podľa Zákonníka práce je do výšky trojnásobku jeho priemerného 

mesačného zárobku. V prípade úmyselného poškodzovania majetku školy, 

zvereného inventáru bude zamestnávateľ postupovať podľa pravidiel 

Občianskeho zákonníka. Spôsobenými škodami sa zaoberá škodová komisia 

školy. 

17)  Triedni učitelia sú zodpovední za vedenie inventáru triedy. 

18)  Učitelia   v  jednotlivých   kabinetoch  zodpovedajú  za   inventár kabinetu,    

ktorý sa nachádza v danej miestnosti. 

19)  Pedagogickí pracovníci sú povinní venovať pozornosť upevňovaniu fyzického 

a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov podľa 

Národného programu rozvoja športu v SR. 

20)  Pri vyučovaní vhodne využívať učebňu výpočtovej techniky. 

21)  Sústavne sa vzdelávať, zúčastňovať sa odborných seminárov, kurzov, školení, 

prednášok. Sledovať a študovať odbornú literatúru, využívať knižnicu školy. 

22)  Sledovať a upozorňovať žiakov na zámerné poškodzovanie učebníc, reagovať 

na dopĺňanie fondu učebníc školy. 
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23)  Nepoužívať vulgarizmy na pracovisku. 

24)  Ak pedagogický zamestnanec vlastní živnostenský list, pracuje na vedľajší 

pracovný pomer u ďalšieho zamestnávateľa, je povinný písomne informovať               

o tejto skutočnosti riaditeľa školy.  

25)  Pedagogickí  pracovníci  sú  povinní  dodržiavať  mlčanlivosť o osobných 

údajoch, s ktorými prichádzajú do styku v rámci svojho pracovného pomeru i po 

jeho skončení. 

ČASŤ II 

Vnútorný poriadok žiakov školy 

1 Práva žiakov 

1) Žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu. 

2) Žiak má právo na bezplatné základné vzdelanie a získavanie vedomostí 

v rozsahu platných učebných osnov. 

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

a etnickej príslušnosti. 

4) Žiak má právo na vzdelávanie v štátnom jazyku. 

5) Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, 

nadanie a zdravotný stav. 

6) Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a pomôcok na vyučovanie. 

7) Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom prostredí bez rušivých 

momentov, v hygienicky vyhovujúcom prostredí. 

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

a vzdelávaním. 

9) Žiak má právo na slušné zaobchádzanie a na zabezpečenie ochrany proti 

fyzickému, psychickému, sexuálnemu násiliu. 

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

súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami. 

11)  Žiak má právo na informácie, týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích 

výsledkov. 

12)  Žiak má právo na individuálne vzdelávanie. 

13)  Žiak má právo využiť služby školskej jedálne. 

14) Žiak má právo zúčastňovať sa školských súťaží, olympiád a podujatí, so 

súhlasom riaditeľa reprezentovať školu vo vyšších súťažiach. 

15)  Žiak má právo navštevovať ZUŠ, CVČ, jazykové školy, športové oddiely a byť 

členom spoločenských organizácií, ak sa mu členstvo v nich dovoľuje. 

16)  Žiak má právo byť ocenený za úspešný prospech, vzorné správanie, aktivitu, 

víťazstvá v súťažiach. 
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17)  Žiak má právo riešiť svoje problémy a pripomienky na triednických hodinách, 

v závažných prípadoch i na riaditeľstve školy, podľa svojich potrieb využívať 

pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu a koordinátora protidrogovej 

prevencie. 

18)  Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 

19)  Žiak má právo k danému učivu použiť akúkoľvek vhodne položenú otázku a 

dostať na ňu odpoveď. 

20)  Žiak má právo konzultovať svoj prospech a hodnotenie vo vhodnom čase 

a vhodným spôsobom s vyučujúcim. 

21)  Žiak má právo na objektívne hodnotenie. 

22)  Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i 

spolužiakov. 

23)  Žiak má právo na omyl. 

24)  Žiak má právo na opravnú (komisionálnu) skúšku pri splnení potrebných 

podmienok. 

25)  Žiak má právo: 

 požadovať opätovné vysvetlenie nepochopenej časti výkladu nového 

učiva, 

 upozorniť vyučujúceho a vychovávateľa na zdravotné a objektívne 

prekážky pri plnení školských povinností, 

 taktne upozorniť pedagogického pracovníka školy na prípadné krivdy. 

2 Práva dieťaťa 

Hlavným cieľom všetkých pracovníkov je dodržanie „Deklarácie práv dieťaťa“: 

 právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia 

 právo na zdravý duševný a telesný rozvoj 

 právo na meno a štátnu príslušnosť 

 právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby 

 právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom 

postihnutí 

 právo na lásku, porozumenie a starostlivosť 

 právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie 

 právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu 

znášanlivosti, viery a bratstva 

 právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a zneužívaním. 

3 Povinnosti žiakov 

1) Žiak je povinný slušne sa v škole správať, rešpektovať pokyny pedagogických 

pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi 

predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 
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2) Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a 

prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti 

a robil sebe aj škole česť. 

3) Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb 

zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania. 

4) Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a 

zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných 

predmetov a dochádzka do záujmových krúžkov, do školského klubu je pre 

zaradených žiakov povinná. 

5) Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. 

6) Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, ktoré mu boli bezplatne 

zapožičané, chrániť ich pred poškodením. 

7) Žiak je povinný udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné 

školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. 

8) Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín 

a pokynov učiteľov a podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na 

vyučovanie. 

9) Žiak je povinný konať tak, aby svojím správaním neohrozoval svoje zdravie 

a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na 

vzdelávaní a výchove. 

10) Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú 

v priestoroch školy a v jej areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu 

škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých 

látok. 

11) Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy. 

12) Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej 

budovy a zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez 

dovolenia. 

 

     Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade 

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

Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na 

iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť či žalobu. 

4 Práva rodičov 

Rodič ako 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 podľa 

školského zákona, 
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 oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským 

poriadkom, 

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom  

orgánu školskej samosprávy, 

 byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa,  

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,  

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy,  

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

5 Povinnosti rodičov 

Rodič ako zákonný zástupca žiaka je povinný: 

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

a na plnenie školských povinností, 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom,  

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby, 

 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 

vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa 

prichádzalo do školy pravidelne a včas, 

 oznámiť škole bez zbytočného odkladu (do 24 hodín) príčinu, ak sa jeho dieťa 

nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, 

 ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa v škole najneskôr do 2 dní od nástupu 

žiaka školy. V odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske 

potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenie jeho 

neprítomnosti. 

6 Výchovné opatrenia 

     Pri riešení výchovných problémov a pochvál sa treba riadiť vyhláškou MŠ SR 

č.320/2008 Zb. O základnej škole v znení neskorších predpisov najmä § 21 a §22, 

Metodickými pokynmi MŠ SR č 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiaka základnej 

školy  čl. 9 

6.1 Pochvaly  

     Udeľujú sa žiakom za dlhodobo úspešnú prácu, vzorné správanie a plnenie si 

povinností, mimoriadnu aktivitu – iniciatívu, statočný čin, vzornú reprezentáciu školy, 

verejno – prospešnú činnosť. Návrh na udelenie pochvaly, alebo iného ocenenia sa 
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prerokuje v pedagogickej rade. Pochvala – ústna alebo písomná sa udeľuje žiakovi 

pred kolektívom školy, triedy, triednym učiteľom alebo riaditeľom školy. Pochvaly sa 

zaznamenávajú do triednych výkazov.  

6.1.1 Pochvala triednym učiteľom 

 za výborný prospech - priemer 1,0  

 za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín  

 za reprezentáciu školy v obvodných kolách  

 za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností  

 za nezištnú pomoc, humánny prístup k ľuďom a príkladný čin  

6.1.2 Pochvala riaditeľom školy  

 za úspešnú reprezentáciu školy  

 za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné 

uznanie inou osobou alebo inštitúciou  

 

6.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov 

     Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované 

previnenia proti vnútornému školskému poriadku. Pred udelením opatrenia treba 

obvinenie objektívne prešetriť, dôkladne poznať žiaka a jeho rodinné prostredie.  

     O priestupku treba vždy ústne, alebo písomne informovať zákonného zástupcu. Pri 

hrubom porušení vnútorného školského poriadku napr. fajčenie, užívanie alkoholu, 

drog v budove a priestoroch školy, šikanovanie sa postupuje podľa nasledovne:  

 pohovor s rodičmi, resp. zákonným zástupcom žiaka  

 udelenie zníženej známky zo správania  

 postúpenie problému obci, v ktorej má trvalý pobyt zákonný zástupca žiaka  

školy, resp. sociálnemu kurátorovi  

 

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:  

- napomenutie od triedneho učiteľa  

- pokarhanie od triedneho učiteľa (toto previnenie rieši triedny učiteľ s výchovným  

poradcom a riaditeľom školy)  

- pokarhanie od riaditeľa školy  

Riaditeľské pokarhanie sa prerokuje v pedagogickej rade.  

Každé z opatrení sa zaznamenáva do triedneho výkazu.  

     Za jedno previnenie sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny. 

Opatrenia na posilnenie disciplíny predchádzajú zníženej známke zo správania.  
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     Návrh na zníženie známky zo správania predloží triedny učiteľ  pedagogickej rade. 

Po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade riaditeľ školy, rozhodne o znížení známky 

zo správania žiakovi 

6.3 Konkretizácia postupu pri riešení výchovných problémov žiakov  

     Pohovor s rodičmi – predchádza každému riešeniu priestupku. Vždy sa urobí  

zápis, ktorý podpíšu prítomní na pohovore. Cieľom pohovoru je okrem informovania 

rodičov so správaním žiaka spoznať rodinné prostredie žiaka. Zápis zakladá výchovný 

poradca.  

 

Napomenutie od triedneho učiteľa :  

a) ústne pred triednym kolektívom, zaznamenáva sa do klasifikačného záznamu,  

b) písomné, ktoré žiak dá podpísať rodičovi a na druhý deň odovzdá triednemu 

učiteľovi.  

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa – pred udelením tohto opatrenia na pedagogickej 

rade je nutný pohovor s rodičmi. Pohovor vykoná triedny učiteľ s výchovným 

poradcom, resp. s riaditeľom školy. V prípade, že na pohovore nie je prítomný riaditeľ 

školy, o pohovore ho informuje triedny učiteľ alebo výchovný poradca. Z pohovoru 

vyhotoví triedny učiteľ stručný záznam, ktorý sa zakladá u výchovného poradcu 

 

Pokarhanie riaditeľom školy – pred udelením tohto opatrenia je urobený pohovor so 

zákonným zástupcom žiaka za prítomnosti triedneho učiteľa, výchovného poradcu a 

riaditeľa školy. O pohovore je vyhotovený písomný zápis. Z riaditeľského pokarhania 

vyplýva, že žiak môže mať zákaz reprezentovania školy, účasti na výletoch, exkurziách 

a podujatiach školy. Ak sa žiak opakovane menej závažne alebo sa závažnejšie 

previní, môže triedny učiteľ riaditeľovi školy písomne navrhnúť žiakovi zníženú známku 

zo správania na 2. stupeň.  

 

     V prípade ďalšieho porušovania školského poriadku alebo za závažné previnenie 

môže triedny učiteľ navrhnúť riaditeľovi školy udeliť žiakovi zníženú známku zo 

správania 3. alebo 4. stupňa.  

Ak žiadne z prijatých opatrení nevedie k náprave, výchova žiaka je vážne narušená, 

podá riaditeľ školy na základe podkladov od triedneho učiteľa a výchovného poradcu 

podnet sociálnemu kurátorovi na ústavnú alebo ochrannú výchovu.  

     Hodnotenie a klasifikácia sa hodnotí za každé klasifikačné obdobie zvlášť. Učitelia 

pri hodnotení a klasifikácii správania využívajú najmä pozitívnu motiváciu. Všetky 

výchovné opatrenia od napomenutia od triedneho učiteľa sa písomnou formou 

zaznamenávajú do klasifikačného záznamu.  

Zákonný zástupca sa môže do 3 dní odo dňa vydania vysvedčenia odvolať proti 

hodnoteniu a podať žiadosť riaditeľovi školy o prešetrenie postupu klasifikácie v 

správaní. 
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     Pri udeľovaní jednotlivých výchovných opatrení sa postupuje podľa 

vnútroškolských Kritérií na hodnotenie správania žiakov (PRÍLOHA 1).  

7 Dochádzka do školy 

1) Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia pravidelne a 

dochvíľne. 

2) Žiak sa zúčastňuje na procese výchovy a vzdelávania podľa rozvrhu hodín, ktorý je 

zverejnený v každej triede a na internetovej stránke školy 

3) Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka sa udáva najmä choroba, prípadne 

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé 

poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných 

dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na 

súťažiach. 

4) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchovno-vyučovacom procese v škole, jeho 

zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu 

(do 24 hodín) príčiny jeho neprítomnosti. 

5) Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva v spoločnej domácnosti 

na infekčnú chorobu, oznámi to zákonný zástupca žiaka bezodkladne triednemu 

učiteľovi alebo riaditeľovi školy. 

6) Ak žiak bude chýbať na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť 

to triednemu učiteľovi. 

7) Žiak, ktorý musí odísť pred ukončením vyučovania, hlási to triednemu učiteľovi a 

vyučujúcemu predmetu, z hodiny ktorého odchádza. Žiak je povinný mať písomné  

potvrdenie zákonného zástupcu, kedy má byť uvoľnený, aj v prípade 

lekárskeho vyšetrenia, v opačnom prípade si príde po neho sám rodič. 

8) Ak žiak ochorie alebo mu je nevoľno, neodchádza zo školy sám ani v sprievode 

iného žiaka, ale oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu, 

ktorí privolajú rodičov alebo lekársku pomoc. 

9) Zo zdravotných dôvodov a iných závažných dôvodov je možné žiaka úplne alebo 

čiastočne oslobodiť z vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok 

alebo jeho časť. Žiaka oslobodzuje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného 

zástupcu alebo všeobecného lekára pre deti a dorast. 

10) Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný 

stav mu umožňuje účasť na výchovno-vzdelávacom procese, musí byť prítomný na 

vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu zadá príslušný 

vyučujúci. 

11) Ak je predmet zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa jej 

na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka nemusí 

zúčastňovať. 
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12) Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov, na záujmovej činnosti pre 

prihlásených žiakov je povinná. Jedna hodina záujmového vzdelávania trvá 60 

minút a je v rozsahu najmenej 60 hodín počas školského roka. 

7.1 Uvoľňovanie žiaka z vyučovania na žiadosť rodiča 

1. Zákonný zástupca môže písomne požiadať triedneho učiteľa o uvoľnenie svojho 

dieťaťa z vyučovania najviac na 5 dní za rok. 

2. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka musí predložiť vedeniu školy žiadosť o 

uvoľnenie dieťaťa z vyučovania na rekreáciu minimálne 1 týždeň vopred. 

7.2 Uvoľňovanie žiaka na súťaže 

1. Vedomostné a športové súťaže pokiaľ sú organizované školou, zriaďovateľom príp. 

inými školami sa berú ako neoddeliteľná súčasť vyučovania. 

2. Pokiaľ sa súťaže a akcie školy organizujú mimo areálu školy, žiaci sa ich môžu 

zúčastniť len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ktorý ho 

poskytne na celý školský rok na úvodnom plenárnom zasadnutí rodičov. 

3. Triedny učiteľ v spolupráci s učiteľom, ktorý sprevádza žiaka na súťaž, do triednej 

knihy do poznámky uvedie poučenie o BOZP a informáciu o účasti žiaka na súťaži. 

4. Počas neprítomnosti sa žiak zapíše do triednej knihy, pričom sa mu vykáže 0 

vymeškaných hodín. Žiak sa po skončení súťaže v sprievode učiteľa vráti do školy 

a až potom môže odísť domov. Žiak je zároveň povinný do 2 dní zistiť si domáce 

úlohy a doplniť si preberané učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil. 

5. Učiteľ, ktorý sprevádza žiakov na súťaž, je povinný najneskôr 2 dni pred 

uskutočnením súťaže predložiť riaditeľovi školy zoznam žiakov, miesto a čas 

konania príp. iné organizačné pokyny na schválenie. 

 

7.3 Uvoľňovanie žiaka na lekárske vyšetrenie 

1. Triedny učiteľ môže na základe písomnej (príp. osobnej) žiadosti zákonného 

zástupcu uvoľniť žiaka z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho 

nemožno vykonať v čase mimo vyučovania. Žiak je povinný zistiť si domáce 

úlohy na nasledujúci deň a doplniť si učivo z predmetov na ktorých sa nezúčastnil. 

 

7.4 Neprítomnosť žiaka pre chorobu 

Rodič neposiela do školy dieťa so zdravotnými problémami, ktoré sa prejavili už ráno 

doma, a neponecháva riešenie na učiteľa. 

1. V prípade ochorenia sa žiak nezúčastňuje vyučovania a zapisuje sa jeho 

neprítomnosť do triednej knihy. Zákonný zástupca má povinnosť bezodkladne, 

najneskôr však do 24 hodín, oznámiť triednemu učiteľovi dôvod vymeškania 

dieťaťa zo školy. 

2. V prípade podozrenia zo záškoláctva triedny učiteľ kontaktuje zákonných zástupcov 

po dvoch dňoch neprítomnosti žiaka (keď to dovtedy zákonní zástupcovia 

neoznámia). 
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3. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce dní, vyžaduje triedny 

učiteľ vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti v škole. Tento doklad doručí 

zákonný zástupca triednemu učiteľovi najneskôr do 2 dní od nástupu žiaka do 

školy. 

4. Ak žiak počas polroka vymešká viac ako 30% z vyučovania daného predmetu a 

má málo známok, oznámi vyučujúci túto skutočnosť riaditeľovi školy, na návrh 

ktorého môže byť žiak z daného predmetu komisionálne skúšaný. 

5. Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, príp. inom zariadení a zúčastňuje sa tam 

výchovno-vzdelávacieho procesu, do triednej knihy sa nezapisuje. Do poznámky 

triedny učiteľ zapíše „Žiak je od ..... hospitalizovaný v ........“ 

6. V prípade vážneho ochorenia, keď žiak zo zdravotných dôvodov nemôže dochádzať 

do školy, riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a 

predloženého lekárskeho potvrdenia rozhodne o individuálnom vzdelávaní. 

 

7.5 Postup školy v prípade riešenia neospravedlnených hodín 

1. Vyučovacie hodiny, na ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské 

ospravedlnenie do 2 dní od nástupu na vyučovanie sa evidujú ako neospravedlnené 

a vyznačia sa v triednej knihe. 

2. Do triednej knihy sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú vyučovaciu hodinu, 

nedovolené opustenie budovy školy počas vyučovania, ale aj bezdôvodná 

neprítomnosť na duchovných, kultúrnych, športových a iných aktivitách 

organizovaných školou počas vyučovania. 

3. Tri oneskorené príchody v mesiaci sa rátajú ako jedna ospravedlnená resp. 

neospravedlnená hodina. 

4. Pri vymeškaní 2 neospravedlnených hodín sa ukladá žiakovi napomenutie od 

triedneho učiteľa, predchádza mu pozvanie zákonného zástupcu na pohovor s tried. 

učiteľom, z ktorého sa vyhotoví záznam o pohovore. Pri 4 neospravedlnených 

hodinách sa ukladá žiakovi pokarhanie od triedneho učiteľa Predchádza mu 

pozvanie zákonného zástupcu na pohovor s triednym učiteľom. 

5. Pri počte vyššom ako 4 neospravedlnené hodiny sa ukladá pokarhanie od 

riaditeľa školy, ktorému predchádza pohovor riaditeľa so zákonným zástupcom. Pri 

počte viac ako 2 dni sa zníži žiakovi známka zo správania. 

6. Ak počet neospravedlnených hodín je väčší ako 15 h/mesiac – triedny učiteľ má 

povinnosť písomne oznámiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiaka 

riaditeľovi školy, obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko a ÚPSVaR v Prešove. 

7. Za správnosť postupu a vyhotovenia všetkých dokladov zodpovedá triedny učiteľ. 

 

8 Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka  

1)  Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky:  

a) keď je skúšaný v náhradnom termíne  

b) keď zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka  
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c) na základe rozhodnutia vyučujúceho a riaditeľa školy, keď žiak zamešká v 

jednom polroku viac ako 30 % z plánovaného počtu hodín  

d) výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný  

2) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch 

predmetov, môže na základe žiadosti zákonného zástupcu vykonať opravné skúšky   

z týchto predmetov.  

3) Ak žiak neprospel a nezložil úspešne opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak 

neprospel z viac, ako dvoch predmetov, musí opakovať ročník. 

9 Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Škola je povinná podľa § 152 zákona č 245/2008 Z.z.  školského zákona: 

 prihliadať na fyziologické potreby žiakov, 

 vytvárať podmienky pre zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-

patologických javov, 

 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, 

 poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

žiakov, 

 viesť evidenciu úrazov žiakov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacieho 

procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu 

vyhotoviť záznam o úraze. 

10  Organizácia vyučovania 

1) Vyučovanie sa začína o 7:45 hodine. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

2) Prestávky využívajú žiaci na oddych, desiatu, obed a prípravu učebných pomôcok. 

Počas prestávok sa žiaci nenaháňajú, nevykláňajú z okien a nesedia na 

parapetných doskách. 

3) V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok žiak nesmie bez dovolenia 

opustiť budovu školy. 

4) V jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne. Použité taniere a príbory žiaci 

nenechávajú na stole, ale odnesú ich na určené miesto. Žiaci, ktorí sa nestravujú 

v jedálni, majú vstup do nej zakázaný.  

5) Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.  

6) Škola organizuje školské výlety a exkurzie. Pre žiakov, ktorí sa na týchto akciách 

nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. 

7) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, 

spoločnosti a prírody, a to vo vybraných predmetoch, pri účelových cvičeniach 

a didaktických hrách, branno-športových kurzoch a záujmovej činnosti.  

8) Súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy na II. stupni je základný plavecký 

výcvik. Škola organizuje plavecký výcvik formou denného dochádzania. 
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11 Vnútorný režim školy 

Príchod žiakov do školy 

1) V pracovné dni sa škola otvára o 7:00 hodine hlavne pre žiakov, ktorí dochádzajú 

z okolitých obcí. Ostatní žiaci na vyučovanie  prichádzajú  cca. 15 minút pred 

vyučovaním, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými 

učebnými pomôckami. 

2) Pri vstupe do školy si žiak označí svoj príchod čipom na čítačke dochádzkového 

systému školy. 

3) 7:40 sa všetci žiaci stretnú v školskej kaplnke pri spoločnej rannej modlitbe.  

4) V rámci duchovnej obnovy žiakov sa v stredu v školskej kaplnke všetci zúčastňujú 

pravidelnej sv. omše, ktorá je  začlenená do vyučovania. V tento deň sa všetci 

stretnú v kaplnke a v tichosti zotrvajú do začiatku sv. omše 

5) Hlavný vchod sa ráno uzavrie o 7:45 hodine. 

6) Žiak sa v škole prezúva do zdravotne nezávadnej, podpísanej (meno, priezvisko, 

ročník) obuvi so svetlou podrážkou, ktorú si odkladá v šatni. Za prezuvky sa 

nepovažuje obuv určená na telesnú výchovu. 

7) Vyučovanie v škole prebieha podľa nasledovného časového rozvrhu: 

1. hodina   7:45 -    8:30  prestávka 10 minút 

2. hodina   8:40 -    9:25  prestávka 10 minút 

3. hodina   9:35 -  10:20  prestávka 15 minút 

4. hodina 10:35 -  11:20  prestávka 10 minút 

5. hodina 11:30 -  12:15  prestávka 5 minút 

6. hodina 12:20 -  13:05  prestávka 30 minút 

7. hodina 13:40 -  14:20 

8) Žiaci sú povinní cestou do školy a späť dodržiavať bezpečnostné a dopravné 

predpisy. Dochádzajúci žiaci sú povinní slušne a ohľaduplne sa správať na 

zastávkach a v dopravných prostriedkoch. 

9) Na popoludňajšie vyučovanie a na záujmovú činnosť  prichádzajú žiaci 5 min. pred 

začiatkom,  počkajú na príchod vyučujúceho, ktorý ich pustí do budovy a odvedie 

do príslušnej učebne. 

 

12 Správanie žiakov na vyučovaní 

1) Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických   

pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa 

svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. 
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2) Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne                      

pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje 

na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. 

3) Po zazvonení každý sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa. 

4) Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, 

svedomito pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. 

5) Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím 

ruky. 

6) Ak sa žiak na vyučovanie zo závažných dôvodov nepripravil alebo nemá domácu 

úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom hodiny a uvedie príčinu. 

7) Žiak môže opustiť triedu len so súhlasom vyučujúceho. 

8) Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. 

9) Manipulovať s oknami, žalúziami, vypínačmi a didaktickou technikou môžu len 

učitelia. 

10) Nie je dovolené vykláňať sa z okien, vyhadzovať papiere a iné odpadky alebo 

čokoľvek a na kohokoľvek vykrikovať. 

11) Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje 

(nežiaduce časopisy, hry, mobily, mp3 prehrávače). Škola za ich stratu, poškodenie 

, nenesie zodpovednosť. Klenoty, retiazky, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak 

do školy na vlastnú zodpovednosť (kvôli bezpečnosti ich nenosí na hodiny telesnej 

výchovy, telesnej a športovej výchovy, športovú mimoškolskú činnosť).  

12) Žiakom sa zakazuje prinášať do školy cigarety, alkohol a iné zdraviu škodlivé 

látky 

13) Počas celého vyučovania i prestávok má žiak mobilný telefón vypnutý a 

odložený. Žiakom nie je dovolené na vyučovaní  používať mobilný telefón. 

Rovnako nie je povolené zhotovovať akýkoľvek zvukový a obrazový záznam. 

V prípade používania mobilného telefónu mu ho vyučujúci odoberie, urobí sa 

s ním zápis, ktorý bude odoslaný rodičom. Mobil sa odovzdá rodičom žiaka. 

14) Žiak je povinný predkladať pri skúšaní žiacku knižku a dávať ju pravidelne 

podpisovať rodičom. V prípade, že počas vyučovania odchádza do inej triedy, je 

žiak povinný brať si so sebou všetky pomôcky na hodinu vrátane žiackej knižky.  

15) Žiakom nie je počas vyučovania dovolené klopať, vyrušovať, vyvolávať žiakov 

a vyučujúcich bez vážnych dôvodov. 

13 Oslovenia a pozdravy 

1) V priestoroch školy aj mimo je vhodné pozdraviť kresťanským pozdravom : 

„Pochválený buď Ježiš Kristus“ alebo „S Pánom Bohom“ resp. „Zbohom“. 

2) Prípustné sú aj pozdravy „Dobrý deň“, „Dobré ráno“, „Dovidenia“.  

3) Úradné oslovenie je pán riaditeľ, pán učiteľ / pani učiteľka. Žiaci v priestoroch 

školy zdravia nie len pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ale aj 

všetkým dospelým osobám, ktoré vstúpia do budovy školy. 
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4) Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci pozdravia postavením. 

Rovnako zdravia pri odchode z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného 

vyučovania, výtvarnej výchovy a pri písomných prácach žiaci nestavajú. 

14 Správanie žiakov cez prestávky 

1) Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené 

na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie 

osobnej hygieny. Dvere na triedach sú otvorené. 

2) Cez  veľkú prestávku po 3. vyučovacej hodine sa žiaci voľne pohybujú po 

chodbách, v prípade priaznivého počasia podľa pokynov dozorkonajúceho učiteľa 

odchádzajú von, pred budovu školy. 

3) Ak majú žiaci vyučovanie v dvoch skupinách, určená skupina disciplinovane  čaká      

v triede na vyučujúceho a spolu s ním sa presunú na určené miesto. 

4) Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom 

triedneho učiteľa. 

5) Pred zvonením  zvonení chodia pre pomôcky len určení žiaci - týždenníci. Ostatní 

žiaci sa na chodbách a pred zborovňou nezdržiavajú. 

6) Týždenníkov určuje na každý týždeň triedny učiteľ. Ich mená zapíše do príslušnej 

triednej knihy.  

7) Základné povinnosti týždenníkov: 

a) prichádzajú do školy 15 minút pred zvonením, pripravia kriedu, fixky, 

prachovku, upravia lavice, polievajú kvety a skontrolujú, či je čistá tabuľa  

b) pomáhajú vyučujúcemu pri príprave a prenose učebných pomôcok, 

zotierajú tabuľu,  

c) ak sa vyučujúci nedostaví na hodinu do desiatich minút po zazvonení, 

oznámia to vedeniu školy  

d) hlásia neprítomnosť žiakov na každej vyučovacej hodine 

e) hlásia triednemu učiteľovi zistené nedostatky v triede i 

nedisciplinovanosť svojich spolužiakov, aby sa predišlo úrazom 

f) pri premiestňovaní sa do inej miestnosti majú na starosti zobrať so sebou 

triednu knihu  

g) starajú sa o čistotu tabule a dohliadajú na poriadok v triede počas 

vyučovania i po jeho skončení, zodpovedajú za poriadok a čistotu 

v triede, šetrenie elektrickou energiou, vodou a kriedou 

h) zalievanie kvetov v triede 

i) po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu, zatvoria vodovodné 

kohútiky, uložia kriedy, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien, 

pozbierajú papiere zo zeme, povykladajú stoličky. 

j) plnia ďalšie pokyny triedneho učiteľa  
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8) Žiakom nie je dovolené: 

a) manipulovať so zásuvkami a iným elektrickým zariadením v triedach 

a priestoroch školy, 

b) manipulovať s učebnými pomôckami v neprítomnosti vyučujúceho, 

c) nosiť do školy, ale aj mimo nej nebezpečné predmety, spôsobujúce úraz 

(ostré predmety, zápalky, výbušniny, petardy a pod.), 

d) používať omamné látky, fajčiť, piť alkoholické nápoje, 

e) opustiť školu bez súhlasu vyučujúcich, triednych učiteľov alebo riaditeľa 

školy. 

f) Žiakom nie je dovolené počas obedňajšej prestávky navštevovať 

pohostinské zariadenie 

9) Žiak /zákonný zástupca/ nesie plnú zodpovednosť za: 

b) svojvoľné opustenie školy počas vyučovania, 

c) odcudzenie predmetov školského inventára, predmetov patriacich              

spolužiakom, úmyselné poškodzovanie lavíc, tabúľ, skríň, učebných 

pomôcok, omietok a iného majetku školy, 

d) fyzické násilie na spolužiakoch, 

e) nedodržanie pokynov vyučujúcich, nedodržanie zásad bezpečnosti pri 

práci, vykláňanie sa z okien, šmýkanie sa po zábradliach, rýchly presun 

po chodbách i po schodoch, 

f) stratu, poškodenie alebo predčasné opotrebenie učebníc. 

10)  Na vyučovacie hodiny /špeciálne TSV, TEH, VYV/ žiak nosí podpísaný úbor 

a ďalšie pomôcky podľa pokynov vyučujúcich. V škole si ich necháva na vlastnú 

zodpovednosť. 

11)  V školskom klube detí (ŠKD) sa žiak správa podľa pokynov vychovávateľa, 

bez dovolenia  a písomného ospravedlnenia sa nevzďaľuje a neodchádza 

domov. ŠKD trvá do 15:30 hodiny.  

 

15 Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) 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 

školských zariadeniach a na akciách organizovaných školou.  

 

15.1 Postup pri riešení požitia alkoholu:  
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1) Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak  požil alkohol v súlade s § 58 

ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 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 žiaka, prípadne zdravotnú pomoc a  príslušné oddelenie 

Policajného zboru SR. 

2) O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný 

záznam.  

3) Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade  a žiakovi, ktorý 

sa previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s čl. XV. 

ods.4 písm. d Školského poriadku pre žiakov.  

4) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 

zástupcovi.  

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 žiaka.  

 

15.2 Postup pri riešení fajčenia 

1) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku tým, že nerešpektuje zákaz fajčenia   (čl. 

4 ods. 12 Školského poriadku pre žiakov), triedny učiteľ upovedomí preukázateľným 

spôsobom zákonného zástupcu žiaka a z pohovoru vyhotoví zápisnicu. 

2) Triedny učiteľ na pohovore upovedomí zákonného zástupcu  s navrhovaným 

výchovným opatrením, ktoré bude následne prerokované na zasadnutí pedagogickej 

rady. 

3) Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade  a žiakovi, ktorý 

sa previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade Kritériami 

na hodnotenie správania sa žiakov (Príloha 1) 

4) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 

zástupcovi.  

  

15.3 Postup pri riešení užívania iných návykových látok 

1) Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak je pod vplyvom nelegálnych 

návykových látok alebo ich užíva v súlade s § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 

žiaka, zdravotnú pomoc a príslušné oddelenie Policajného zboru SR. 

2) O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný 

záznam. 
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3) Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade  a žiakovi, ktorý 

sa previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade Kritériami 

na hodnotenie správania sa žiakov (Príloha 1) 

4) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému  

zástupcovi.  

15.4 Postup pri riešení prechovávania legálnych (alkohol a tabak) a nelegálnych 

návykovýchlátok 

1. Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak prechováva návykové  látky, 

vyzve žiaka, aby vybral návykové látky z osobných vecí, nedotýkal sa ich a okamžite 

kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie Policajného zboru SR.2. 

O priebehu situácie sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše zákonný zástupca žiaka.  

3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade  a žiakovi, ktorý 

sa previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s Kritériami 

na hodnotenie správania sa žiakov (Príloha 1) 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému  

zástupcovi. 

 

16 Odchod žiakov zo školy 

1) Po skončení vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci  do tašky. Vyčistí  svoje 

miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. 

2) Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, pri šatniach sa prezujú a oblečú, prezuvky si 

uložia do políc. Pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Celý odchod je 

usporiadaný. 

3) Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove 

školy nie je dovolené, s výnimkou žiakov prihlásených na krúžky a žiakov čakajúcich 

na spoj SAD. 

4) Pri odchode zo školy zaznamená svoj odchod v dochádzkovom systéme priložením 

čipu k čítačke. 

17 Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice 
1) Žiak je povinný šetriť obalené a podpísané učebnice a školské potreby, udržiavať 

v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok 

školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa 

rozvrhu hodín. 

2) Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie 

je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca. Ak sa 

nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 

3) Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponechá a odovzdá 

v škole, kde ukončí školský rok. 
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18 Starostlivosť o zovňajšok 

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

oblečený a upravený vhodne a čisto, primerane veku, bez výstrednosti.  

Tepláky nie sú vhodným oblečením do školy ani na iné školské akcie – okrem 

športových podujatí. 

Pre dievčatá nie je vhodné oblečenie: 

- Určené na pláž (šortky, tričká a šaty so špagátovými ramienkami, s hlbokým 

výstrihom, priesvitné oblečenie) 

- Príliš krátke sukne, nohavice 

- Vrchný odev (tričká) musí presahovať hornú časť spodného odevu (sukní, 

nohavíc). 

Pri úprave zovňajška nesmú používať piercing, nápadné líčenie, lakovanie 

nechtov, nápadné farbenie vlasov, tetovanie, náušnice u chlapcov a iné výstredné, 

trendové, ale nevhodné prvky. O porušení predchádzajúcich bodov má právo 

rozhodovať triedny učiteľ. 

 

Nie sú povolení ani oblečenia s nevhodnými, hrubými, vulgárnymi nápismi 

a obrázkami. 

 

2) Zo zdravotných dôvodov sa neodporúča používať v škole ako prezuvky tenisky 

a cvičky (len na TEV, TSV). Pred hodinou telesnej výchovy sa žiak prezlečie do 

športového odevu. Nie je mu dovolené cvičiť v odeve, ktorý má počas vyučovania. 

Športový odev nosí pravidelne domov vyprať. 

3) Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami 

a používať ho. 

19 Správanie žiakov mimo vyučovania 

1) Predpisy školského poriadku sa vzťahujú na žiaka aj počas prázdnin a voľných dní. 

2) Priestupky, ktorých sa žiak dopustí mimo školy, ovplyvňujú klasifikáciu jeho 

správania. Základnou povinnosťou žiakov je, aby sa v škole správali slušne 

a ohľaduplne, čo najúčelnejšie využívali čas strávený na vyučovacích hodinách na 

osvojenie si učiva. 

3) Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiak správa spôsobom, ktorý bude 

robiť česť našej škole.  

4) Žiak sa správa priateľsky ku všetkým ľuďom, slušne sa vyjadruje, je pozorný 

k starším, chorým ľuďom a k ženám (zvlášť tehotným) – uvoľní im miesto 

v dopravnom prostriedku.  

5) Vyjadrovanie žiaka katolíckej školy má byť kultivované, žiaci nepoužívajú hrubé, 

neslušné výrazy a nadávky. 

6) Žiak si má chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť 

na ulici a dodržiava dopravné predpisy. 
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7) Žiaci nesmú navštevovať reštauračné podniky a bary určené dospelým osobám na 

požívanie alkoholických nápojov. 

8) Žiaci sa nesmú vo večerných hodinách zdržiavať bez dozoru alebo vedomia 

rodičov na ulici, zúčastňovať sa na verejných kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatiach. Takéto podujatia môžu navštevovať len v sprievode 

rodičov.  

Záverečné ustanovenia 
1) Vnútorný poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. 

Nedodržanie niektorého bodu zo strany zamestnancov bude považované za 

porušenie pracovnej disciplíny a zo strany žiakov je dôvodom na výchovné 

opatrenie. 

2) Triedny učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť s vnútorným poriadkom školy 

žiakov triedy a ich rodičov / zákonných zástupcov /. 

3) Schválením tohto Vnútorného poriadku stráca platnosť Vnútorný  poriadok 

z 31.8.2012 

4) Vnútorný poriadok  bol schválený na pedagogickej rade 28.8.2019  a prerokovaný 

Radou školy dňa ......................................... 

5) Účinnosť nadobúda dňa 1.septembra 2019 

6) Vnútorný poriadok školy môže byť doplnený po prerokovaní v pedagogickej rade 

a v Rade školy aj v priebehu školského roka. 

 

  

 

 

 

 

 

  

V Radaticiach, 28.8.2019       Mgr. Ondrej Jurašek 
               riaditeľ školy  
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PRÍLOHA 1 

Kritériá na hodnotenie správania sa žiakov 

Napomenutie triednym učiteľom 

 2 menej závažné zápisy v klasifikačnom zázname 

 zabúdanie pomôcok, domácich úloh, žiackych knižiek a pod. 

 nerešpektovanie pokynov dozorkonajúceho učiteľa 

 opakované bezdôvodné neskoré príchody na 1. vyučovaciu hodinu a na 

popoludňajšie vyučovanie 

 náznaky agresivity (sácanie sa, podkladanie nôh, vyvolávanie bitky, ...) 

 opakovaná drobná nedisciplinovanosť na vyučovacích hodinách 

 používanie mobilu počas vyučovania (prvý krát) 

 vzájomné prezývanie sa 

 častá nepripravenosť na vyučovacie hodiny 

 nezdravenie sa  

 nevhodné oblečenie, účes, nevhodná kozmetická úprava 

 znevažovanie spolužiakov, učiteľa 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 

 4 menej závažné zápisy v klasifikačnom zázname 

 opakované nerešpektovanie učiteľa a dozorkonajúceho učiteľa 

 sústavné zabúdanie si učebných pomôcok, žiackych knižiek, domácich úloh 

 písanie domácich úloh v škole 

 neplnenie si povinnosti týždenníka 

 nosenie vecí, ktoré ohrozujú bezpečnosť žiakov 

 časté neskoré príchody na 1. vyučovaciu hodinu 

 opakované náznaky agresivity s možnosťou ublíženia (sácanie sa, podkladanie 

nôh, sústavné vyvolávanie bitky, ...) 

 sústavné vyrušovanie na hodinách (vykrikovanie, otáčanie sa, ...) 

 neslušné vyjadrovanie sa žiaka, vulgárne výrazy 

 pravidelne opakujúca sa nepripravenosť na vyučovacie hodiny 

 svojvoľné opustenie školy 

 dokázateľné klamstvo žiaka 

 úmyselné ničenie výzdoby triedy, školy alebo úmyselné znečisťovanie 

školských priestorov 

 narušovanie celistvosti triedneho kolektívu 

 1. odmietnutie pracovať na vyučovacej hodine 

 neospravedlnená absencia – 2 hodiny 

 poškodenie učebníc 

 vedomé neprezúvanie sa 

 ubližovanie spolužiakom – osočovanie 

 slovná provokácia učiteľa 
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 prepísanie známky v žiackej knižke, dátumu, ospravedlnenia 

 schovávanie vecí spolužiakom, ničenie vecí spolužiakom 

 ak si žiak po napomenutí triedneho učiteľa nezlepší správanie 

 nosenie nevhodnej literatúry do školy 

Pokarhanie od riaditeľa školy 

 6 - 7 zápisov v klasifikačnom zázname 

 opakujúce sa klamstvo 

 opakujúce sa svojvoľné opustenie školy počas vyučovacích hodín a prestávok 

 opakované používanie mobilu počas vyučovania, aj po napomenutí tr. učiteľom 

 slovné ponižovanie spolužiakov 

 vulgárne vyjadrovanie 

 ignorovanie príkazov vyučujúceho, triedneho učiteľa 

 úmyselné ničenie školského majetku, vecí spolužiakov 

 pravidelne sa opakujúce bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie 

 neospravedlnená absencia – 6 hodín 

 prepísanie známky v klasifikačnom zázname  

 opakované ublíženie spolužiakom  

 opakovaná slovná provokácia učiteľa 

 drobná prvá krádež 

 nosenie zakázanej literatúry a časopisov 

 nosenie cigariet, alkoholu do školy alebo na školské akcie 

 ojedinelé fajčenie, požívanie alkoholických nápojov (priznané) 

Znížená známka – druhý stupeň 

 6 a viac opakujúce sa zápisy v klasifikačnom zázname 

 neospravedlnené hodiny – viac ako 2 dni (resp. 13 - 24 hodín) 

 sústavné odmietanie pracovať na vyučovacích hodinách  

 používanie mobilu počas vyučovania aj po pokarhaní riaditeľom školy 

 opakované drobné krádeže v škole a na verejnosti 

 sústavné vyrušovanie na vyučovacích hodinách 

 vedomé šikanovanie spolužiakov  

 úmyselné fyzické ublíženie spolužiakom 

 falšovanie úradných dokladov, ako aj opakované prepisovanie známok, 

prípadne ich dopisovanie 

 zámerné ničenie školského majetku vo väčšom rozsahu 

 vedomé opakované záškoláctvo, potulovanie sa v nočných hodinách 

 krádež väčšieho rozsahu 

 opakované vulgárne vyjadrovanie aj po pokarhaní riaditeľom školy 

 opakované ignorovanie príkazov vyučujúceho, triedneho učiteľa aj po pokarhaní 

riaditeľom školy 

 úmyselné ničenie školského majetku, vecí spolužiakov 

 opakované ublíženie spolužiakom (šikanovanie) 
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 opakovaná slovná provokácia učiteľa 

 nosenie zakázanej literatúry 

 fajčenie, požívanie alkoholických nápojov po predchádzajúcom pokarhaní 

riaditeľom školy 

 týranie zvierat 

 poškodzovanie školského areálu vo väčšom rozsahu 

Znížená známka – tretí stupeň 

 neospravedlnené hodiny (25 – 36 hodín) 

 opakované šikanovanie spolužiakov 

 úmyselné ťažké fyzické ublíženie na zdraví vyžadujúce lekárske ošetrenie 

 dokázané krádeže väčšieho rozsahu vyšetrujúce policajnými orgánmi 

 opakované používanie a prechovávanie návykových látok (alkohol drogy, 

omamné látky) 

 trestná činnosť 

 za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky pri zníženej známke na druhý 

stupeň 

Znížená známka – štvrtý stupeň 

 neospravedlnené hodiny (37 a viac hodín) 

 drogy, fetovanie (závislosť), pravidelné užívanie alkoholu 

 absolútne odmietnutie poslušnosti 

 obzvlášť nebezpečné šikanovanie spolužiakov 

 opakované ťažké ublíženie na zdraví spojené s lekárskym ošetrením 

 chronické krádeže 

 sexuálne obťažovanie 

 napadnutie učiteľa 

 

 

 

 

 

  


