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Práva žiaka
•

Škola je miesto určené pre teba, aby si tu získal potrebné vedomosti a naučil sa žiť
medzi ostatnými ľuďmi. Preto máš právo, aby ti nové poznatky vysvetlili zrozumiteľne
a aby si sa na nejasnosti mohol opýtať svojich učiteľov.Na každú otázku sa pokúsia
odpovedať. Máš právo na 45 minútovú vyučovaciu hodinu, na priebežné objektívne
hodnotenie, vedieť, ako si bol hodnotený, vidieť svoje písomné práce.

•

Ak ti závažné dôvody neumožnia klasifikáciu v riadnom termíne, máš právo na
vyskúšanie a klasifikáciu v náhradnom termíne.

•

Máš právo zvoliť si voliteľné a nepovinné predmety, krúžky pre rozvoj svojho
vzdelania a záujmov.

•

Máš právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne a za
ich dôsledky sám zodpovedný.

•

Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. Môžeš sa pomýliť, prípadne niečo
zabudnúť, nezabudni sa však ospravedlniť. Tvoj učiteľ ti umožní, aby si svoj omyl
alebo chybu napravil.

•

Máš právo vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním tých druhých alebo vyjadriť svoj
názor, ak si myslíš, že by sa v škole malo niečo zmeniť k lepšiemu.

•

Máš právo stravovať sa v školskej jedálni, ak budeš dodržiavať zásady
spoločenského stolovania. Žiaci chodia na obed po poslednej vyučovacej hodine.

•

Aby si sa v škole dobre cítil, máš právo vybrať si priateľa alebo vybrať si, s kým chceš
sedieť tak, aby si svojím správaním nerušil prácu a pohodu ostatných v triede. Snaž
sa pomáhať svojim priateľom v učení, našepkávanie a odpisovanie však nie je
pomocou.

•

Máš právo stráviť deň v príjemnom prostredí školy, ktoré však nevytvára len jej
zariadenie. Preto prichádzaj na vyučovanie čisto a vkusne upravený, primerane
svojmu veku oblečený, prezúvaj sa do čistej a zdravotne vyhovujúcej obuvi, na
uloženie kabátov a obuvi sú vyhradené miesta v priestoroch školy.

•

Máš právo na prestávku, ktorú oznamuje po každej vyučovacej hodine hlas zvonca.
Využívaj prestávku na odpočinok podľa vlastného uváženia, ale nezabúdaj, že aj tí
druhí oddychujú.

•

Pri všetkom, čo konáš, pamätaj na to, že aj všetci ostatní majú také isté práva, preto
ich vždy rešpektuj a správaj sa tolerantne.
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Povinnosti a základné pravidlá správania sa žiaka
1. Príchod do školy
Žiaci prichádzajú do školy o 7,45 hod. určenými vchodmi (školský dvor). Do ŠKD môžu prísť
od 6,00 do 7,30 hod. Žiaci ŠKD sa zhromažďujú v priestoroch ŠKD, ostatní čakajú vo
vestibule.
2. Vyučovacie hodiny a prestávky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8,00 - 8,45
8,55 - 9,40
9,50 - 10,35
10,50 - 11,35
11,45 - 12,30
12,40 - 13,25
13,55 - 14,40

3. Príchod do budovy školy a odchod z nej
Žiaci prichádzajú do školy načas, slušne a čisto upravení. Výrazná výstrednosť či zjavné
sympatizovanie s niektorou z extrémistických skupín nie sú prípustné.
Žiaci vstupujú do budovy školy pred začiatkom vyučovania a odchádzajú hromadne po
skončení vyučovania v sprievode učiteľa.
Pred a počas vyučovania, tiež cez prestávku je zakázané odchádzať z budovy školy.
Výnimku tvoria žiaci, ktorí majú písomný súhlas rodičov a sú uvoľnení tr.učiteľom, resp.
vyučujúcim.
Pri vstupe do budovy školy si žiaci očistia obuv.
4. Vstup do triedy pred vyučovaním
Žiaci prichádzajú do tried pred prvou vyučovacou hodinou najskôr o 7,45 (v prípade
nedovoleného vstupu žiaka do triedy alebo budovy pred určeným časom nenesie škola
zodpovednosť za žiaka ani jeho prípadné úrazy), pred tým sa v šatni prezujú do obuvi,
v ktorej budú chodiť len v budove školy. Topánky si uložia do botníkov a odev zavesia na
vešiaky. Poverení žiaci uzamknú šatňu o 7,55 hod.
V triede si žiaci pripravujú veci potrebné na vyučovanie. Žiaci vykonávajúci službu
(týždenníci) pripravujú pomôcky, starajú sa o tabuľu, vetranie a poriadok v triede.
5. Malé prestávky
Žiaci sa cez malé prestávky zdržiavajú v triede. Odkladajú si veci po ukončenej hodine a
pripravujú sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Dvere tried sú otvorené. Žiaci sa podľa potreby
premiestňujú do bifurkačných a odborných učební. Tí, ktorí sa presúvajú do pavilónu F,
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počkajú na vyučujúceho vo vestibule (pri šatniach). Žiaci primárneho stupňa sa premiestňujú
do odborných učební pod dozorom vyučujúceho a sú ním aj odprevádzaní naspäť.
6. Veľké prestávky
Žiaci sa zdržiavajú mimo triedy. Vyučujúci, ktorý vykonáva dozor, dbá, aby v triedach boli
zatvorené dvere. Stará sa o bezpečnosť žiakov. Počas všetkých prestávok majú žiaci
zakázané odísť z poschodia, kde majú triedu. Môžu tak urobiť iba v prípade, že si chcú
zakúpiť desiatu v bufete. Je zakázané behať po chodbách a zdržiavať sa na schodoch. Vo
vyhradených priestoroch môžu žiaci hrať stolný tenis. Dozorkonajúci učiteľ dbá na hygienu
žiakov i priestorov.

7. Vstup do zborovne a kancelárie vedenia školy
Žiaci nesmú vstupovať do zborovne, kancelárie vedenia školy a do kabinetov vyučujúcich
bez vyzvania. Zaklopú a slušne si vyžiadajú vyučujúceho.
Do kancelárie tajomníčky školy môžu žiaci prichádzať v čase určenom pre žiakov (okrem
prípadu úrazu alebo situácie ohrozujúcej život a zdravie alebo majetok školy).

8. Zariadenie školy, učebnice, pomôcky
Žiak je povinný šetriť a nepoškodzovať zariadenie školy, učebnice a učebné pomôcky.
Každé poškodenie, úmyselné alebo z nedbanlivosti, hradí žiak, ktorý ho spôsobil v plnej
hodnote. V prípade, že sa vinník nezistí, rozpočítajú sa náklady na príslušnú skupinu, ktorá
bola na zavinení účastná.
Žiaci sú povinní udržiavať učebnice nepoškodené po celý rok. Učebnice, ktoré žiak stratí,
poškodí alebo znehodnotí, nahradí podľa predpisov.
Cvičebnice, zbierky úloh a pracovné zošity si žiaci kupujú do osobného vlastníctva
prostredníctvom príslušných vyučujúcich.
Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva a odovzdáva v škole, v
ktorej ukončí šk. rok, okrem učebníc CJ.

9. Straty
Do školy nie je dovolené nosiť predmety na vyučovanie nepotrebné, ohrozujúce bezpečnosť
a zdravie spolužiakov. Takéto predmety môže vyučujúci žiakom odobrať a vrátiť len ich
rodičom. Cennosti, mobil a väčšiu sumu peňazí nosí žiak na vlastnú zodpovednosť. Stratu
svojich vecí žiak ohlási vyučujúcemu a tr. učiteľovi, ktorý spíše o udalosti záznam
v spolupráci s koordinátorom poistenia v škole. Žiaci sú zodpovední za uzamykanie tried
počas neprítomnosti v triede. Náhradu za stratené a odcudzené veci škola neposkytuje.
Nájdené veci žiak odovzdá v kancelárii školy. Žiak má možnosť sa poistiť pre prípad
krádeže.
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10. Zdržiavanie sa v priestoroch školy
Žiaci sa zdržiavajú v priestoroch školy iba v čase vyučovania, činnosti v ŠKD a
v organizovanej činnosti mimo vyučovania s tr. uč., resp. príslušným vyučujúcim. Škola
nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku vzniknuté mimo vyučovania nedodržaním
vnútorných predpisov školy žiakom.
11. Povinnosti a správanie sa žiakov počas vyučovania
Žiak je povinný svedomito sa pripravovať na každú vyučovaciu hodinu, nosiť určené
pomôcky, žiacku knižku (roč. 1 – 4) a plniť si všetky uložené úlohy, zapájať sa do školských i
mimoškolských aktivít a reprezentovať školu na rôznych súťažiach.
Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, nevypracoval si domácu úlohu, zabudol si pomôcky,
ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a predloží písomné ospravedlnenie od
rodiča v zošite na to určenom.
Počas vyučovania pozorne sleduje výklad, nevyrušuje žiadnou inou činnosťou.
Žiak na vyučovacej hodine aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje.
Žiak dodržiava zasadací poriadok, ktorý vypracuje triedny učiteľ, prípadne vyučujúci podľa
hygienických alebo vedomostných požiadaviek žiakov. Žiakov, ktorí nie sú prítomní v triede
na začiatku vyučovacej hodiny, zaznačí učiteľ do triednej knihy. Ak žiak 2-krát mešká na
ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu, triedny učiteľ preukázateľnou formou o tom informuje rodiča
žiaka, ak žiak bude meškať aj tretíkrát, bude mu započítaná 1 neospravedlnená hodina (platí
za polrok).
12. Dochádzka a uvoľňovanie žiaka
Žiak je povinný dochádzať do školy na vyučovanie pravidelne a dochvíľne.
Ak žiak zostane doma, zákonný zástupca je povinný neprítomnosť oznámiť ústne, písomne
alebo telefonicky do 2 dní. Každú neúčasť žiaka na vyučovaní je zákonný zástupca povinný
hodnoverne ospravedlniť.
Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, môže písomne
ospravedlniť zákonný zástupca žiaka. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac
ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie
od lekára.
Žiak je povinný ospravedlnenie svojej neprítomnosti predložiť triednemu učiteľovi do 3 dní po
návrate do školy. V prípade, že tak neurobí, vymeškané hodiny sa považujú za
neospravedlnené. Predvídanú neprítomnosť musí zákonný zástupca, žiak triednemu
učiteľovi oznámiť vopred.
Uvoľnenie na 3 dni povoľuje triedny učiteľ. Uvoľnenie na viac dní povoľuje riaditeľ školy
alebo zástupca riaditeľa po prekonzultovaní s triednym učiteľom na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu.
Vyučujúci môže uvoľniť žiaka len zo svojej vyučovacej hodiny, triedny učiteľ, riaditeľ alebo
zástupca riaditeľa školy z ľubovoľnej hodiny.
Ak má žiak toľko vymeškaných hodín v jednom polroku, že ho učiteľ nemôže objektívne
ohodnotiť, môžu vyučujúci alebo vedenie školy žiadať komisionálne skúšky.
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13. Priestupky, znížená známka zo správania
Do školy nie je dovolené nosiť predmety na vyučovanie nepotrebné alebo ohrozujúce
bezpečnosť a zdravie spolužiakov (napr. rôzne tzv. hračky, pušky, pištole, nože, ale aj
žuvačky, energetické nápoje, ...).
Prísne sú zakázané toxické a omamné látky, legálne či nelegálne drogy.
Porušenia Školského poriadku najmä v oblasti ohrozenia života alebo zdravia žiakov sa
považujú za veľmi závažné priestupky, budú riešené v súčinnosti s rodičmi, výchovnou
komisiou, políciou a ďalšími orgánmi zaoberajúcimi sa touto problematikou.
Žiakovi za porušenie Školského poriadku hrozí zhoršenie známky zo správania až na
najvyšší stupeň.
Ako prevencia pred škodlivými javmi a gemblerskými návykmi nie je dovolené navštevovať
herne bez sprievodu rodičov a je zakázané žiakom užívať alkoholické nápoje a fajčiť v areáli
školy, ale aj mimo neho.
V prípade podozrenia na prítomnosť nebezpečných alebo odcudzených predmetov je žiak
povinný umožniť prehliadku vecí a odovzdať ich na požiadanie vyučujúcemu. Nebezpečné
predmety môže vyučujúci žiakom odobrať a vrátiť len zákonnému zástupcovi najneskôr do
konca školského roka.
Žiak je povinný správať sa slušne k dospelým aj deťom, nepoužívať vulgárne slová, nadávky,
nesmie ich fyzicky a psychicky napádať, šikanovať. Nesmie uverejňovať na sociálnych
sieťach dehonestujúce fotografie a komentáre o spolužiakoch, pedagógoch a iných
pracovníkoch školy.
Výchovné opatrenia žiakom udeľuje triedny učiteľ alebo riaditeľ školy po prerokovaní
priestupkov v rámci zasadnutia PR, podľa ich závažnosti. Výchovné opatrenia sa udelia
v súlade s Metodickými pokynmi č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných
škôl.
Neospravedlnené hodiny:
Pri neospravedlnenej absencii viac ako 15 hodín za mesiac je triedny učiteľ povinný dať
hlásenie odboru sociálnych vecí v zmysle § 18 ods. 2 Zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku
na dieťa v znení neskorších predpisov a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona
č.658/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Znížená známka zo správania, stupeň 2 za 10 vymeškaných hodín.
Znížená známka zo správania, stupeň 3 a 4 podľa závažnosti a okolností po prerokovaní
pedagogickou radou.
Táto stupnica platí pri prvom priestupku. Pri každom ďalšom opakovanom priestupku platí
nasledujúci prísnejší trest.
Pri strate ŽK príde novú žiacku knižku osobne zakúpiť rodič, resp. zákonný zástupca, v cene
2 eurá.
14. Mobilné telefóny a iné elektronické prístroje
Je zakázané mať zapnutý mobilný telefón a iné elektronické prístroje počas pobytu v areáli
školy. Ak žiak má mobilný telefón, musí ho mať v taške vypnutý. Mobilný telefón je možné
použiť iba s povolením pedagogického pracovníka. V prípade porušovania tohto zákazu
odoberie vyučujúci mobilný telefón (diskman, MP3,4, fotoaparát, tablet...), nahlási to
triednemu učiteľovi žiaka a odovzdá telefón vedeniu školy, ktoré ho odovzdá len zákonnému
zástupcovi žiaka. Žiakovi bude znížená známka zo správania, ak tento zákaz poruší 3-krát.
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15. Telesná a športová výchova (TSV)
Na hodinách TSV sú žiaci povinní cvičiť v športovom úbore a dôsledne dodržiavať pokyny
vyučujúceho a zásady bezpečnosti. Ak žiak necvičí, predloží vyučujúcemu písomné
ospravedlnenie od lekára. Rodič môže z iného dôvodu ospravedlniť žiaka od povinnosti cvičiť
1-krát mesačne.
Ak žiak opakovane nemá športový úbor, škola zváži použitie výchovných opatrení
v závislosti od ústretovosti v prístupe k riešeniu problému zo strany žiaka a rodiča.
Rodič môže na základe písomného lekárskeho odporúčania požiadať školu o oslobodenie od
cvičenia na hodinách TSV.
16. Odchod z triedy a zo školy
Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak upraví svoje miesto a vyloží stoličku.
Týždenníci očistia tabuľu, zhasnú svetlo, skontrolujú vodovodné kohútiky a triedu.
Disciplinovane pod vedením učiteľa žiaci odchádzajú do šatne, odložia si prezuvky na
určené miesto a opustia budovu školy.
Žiaci, ktorí čakajú na popoludňajšie aktivity, sa zdržiavajú v šatni.
17. Pravidlá zdravenia sa žiakov
V budove školy žiaci zdravia učiteľov, zamestnancov školy a všetkých dospelých pozdravom
„dobrý deň“. Pozdrav má byť zrozumiteľný.
Na začiatku vyučovacej hodiny a pri vstupe dospelých osôb do triedy žiaci zdravia
postavením sa, počas písomných prác nezdravia žiadnou formou, ale pracujú nerušene
ďalej.
Keď žiak hovorí s dospelým, nesedí, neopiera sa, nemá ruky vo vreckách, a keď hovorí
dospelý, neprerušuje ho.
18. Informácie rodičom o prospechu a správaní sa žiakov
Vyučujúci informuje rodičov o prospechu a správaní sa ich detí prostredníctvom žiackej
knižky (roč. 1 – 4), elektronickej žiackej knižky, počas konzultačných hodín, v čase konania
RZ, mimo vyučovania vo vopred dohodnutom termíne. Vyučujúci poskytuje informácie
o žiakovi výhradne zákonnému zástupcovi žiaka. Povinnosťou rodiča je zúčastňovať sa na
schôdzach RZ a dostaviť sa do školy na predvolanie riaditeľstva alebo triedneho učiteľa.
19. Ustanovenia o pohybe rodičov a iných návštevníkov v budove školy
Rodičia žiakov 1. - 4. ročníka odprevadia pred vyučovaním svoje deti k triede a ihneď opustia
školu. Rodič ani iný návštevník sa nepohybuje bezdôvodne po budove školy a nevchádza do
triedy. V čase vyučovania každý návštevník osloví službukonajúceho zamestnanca vo
vestibule školy, ktorý zabezpečí, aby požiadavka návštevníka bola vybavená. Rodičia
nevstupujú bezdôvodne ani do školskej jedálne v čase vydávania obedov. Odôvodneným
prípadom je odber stravy pre chýbajúceho žiaka.
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20. Všeobecné ustanovenia
Žiaci sú povinní nosiť si do školy pomôcky, prezuvky, športový úbor, pracovný oblek. Sú
povinní plniť príkazy všetkých vyučujúcich, vychovávateliek, školníka a ostatných
zamestnancov školy.
Žiaci majú zakázané bez dozoru rodičov navštevovať reštauračné a zábavné zariadenia,
bary, večerné kultúrne podujatia, piť alkoholické nápoje, fajčiť, požívať psychotropné látky.

Organizácia dozoru v školskej budove
21. Dozor učiteľov
Dozor vykonávajú poverení učitelia podľa harmonogramu
Nástup na dozor je 7,30 na chodbách v ročníkoch 1 - 4
7,30 vo vestibule
7,45 na chodbách ročníkov 5 - 9

Dozorkonajúci učiteľ dbá na :
•
•
•

slušný príchod žiakov do budovy
poriadok cez prestávky
poriadok v jemu určených priestoroch školy

Dozorkonajúci učiteľ pri nástupe na dozor:
•
•
•
•
•

prehliadne chodbu
skontroluje triedy
pozoruje žiakov pri príchode do tried
kontroluje prezúvanie, dodržiavanie čistoty
zabezpečuje, aby žiaci nebehali po chodbách a neboli hluční

Dozorkonajúci učiteľ počas dozoru:
•
•
•
•

si nepripravuje pomôcky
nečíta žiadnu literatúru
kontroluje správanie sa žiakov
dohliada, aby boli triedy počas malej prestávky otvorené
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22. Triedna služba
V triede vykonávajú službu určení žiaci - týždenníci.
Týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede
• prinášajú pomôcky, dbajú o čisto zotretú tabuľu a čistotu triedy
• hlásia na začiatku každej hodiny menovite neprítomných žiakov
• ak trieda nemá vyučujúceho 5 minút po zvonení, ohlási túto skutočnosť zástupkyni
riaditeľa školy alebo inému vyučujúcemu
• po vyučovaní skontrolujú čistotu triedy, tabule, uzamknú triedu
Tento bod platí aj pri presune do iných odborných učební počas vyučovania.
23. Služba v ŠJ
Službu vykonávajú učitelia podľa harmonogramu
I. stupeň: Dozor je zabezpečovaný v spolupráci s ŠKD
(príprava tanierov, príborov a pod.)
II. stupeň: Vyučujúci zabezpečujúci dozor končia 6. hod./prípadne 5. hod. – ak je to
posledná hodina pre žiakov - o 5 min. skôr, aby boli pripravení na príchod žiakov, ktorých
privedú vyučujúci.
Počas dozoru dozorkonajúci učiteľ zabezpečuje a dohliada na:
• poriadok, disciplínu
• správne stolovanie
• odnášanie tanierov
• čistotu stolov (spolupráca s kuchárkami)
• vstup len stravujúcich sa žiakov
• bezdôvodné vstupovanie rodičov a iných návštevníkov do jedálne
Čistotu v jedálni, odstraňovanie vzniknutého znečistenia
zabezpečuje priebežne poverená kuchárka.

počas vydávania obedov
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Príloha č. 1 k Školskému poriadku
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so Školským
poriadkom:

1

