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VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu 

žiakov, pedagógov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej 

miere prispieva k poslaniu školy. V zmysle § 153 zákona 245/2008 upravuje najmä podrobnosti 

o výkone práv a povinnosti žiakov a zákonných zástupcov žiaka v škole, pravidlá vzájomných 

vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, prevádzke a 

vnútornom režime školy, podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich 

ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím. 

Žiaci a ich zákonní zástupcovia sa oboznámia s pravidlami školského poriadku na začiatku 

školského roka prostredníctvom triednych učiteľov. Školský poriadok je verejne prístupný na 

webovej stránke školy, v tlačenej forme v každej zborovni. 

I.  ČASŤ 
PRÁVA ŽIAKOV 

Žiaci majú právo, aby sa s nimi zaobchádzalo spôsobom, ktorý neznižuje ich ľudskú 

dôstojnosť a zároveň povinnosť správať sa tak ku všetkým osobám, s ktorými prichádzajú do 

styku. 

ČLÁNOK 1 
Deklarácia práv dieťaťa 

1) Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok 

všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, 

náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho 

pôvodu, majetkového alebo iného spoločenského postavenia, či už dieťaťa 

samého alebo jeho rodiny. 

2) Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami, 

zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym 

spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne,  duchovne a sociálne. Pri prijímaní 

zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa. 

3) Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť. 
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4) Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať 

a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvláštnu 

starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po 

ňom. Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenia a zdravotnícke 

služby. 

5) Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu 

opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav. 

6) Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade 

má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v 

ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, výnimkou mimoriadnych okolností sa 

dieťa nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať 

osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým ktorým sa nedostáva 

primeraných prostriedkov na výživu. Je žiaduce, aby štát poskytoval finančnú 

pomoc alebo pomoc inú na výživu mnohopočetným rodinám. 

7) Dieťa má nárok na vzdelanie, ktoré má byť bezplatné a povinné, aspoň na 

základnom stupni. Má sa mu dostávať vzdelávanie, ktoré mu zvýši jeho všeobecnú 

kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti a svoje 

názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú myseľ, aby sa mohlo stať 

užitočným členom spoločnosti. 

8) Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc. 

9) Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a 

využívania. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného, 

minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno nútiť, alebo mu dovoliť, aby 

vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo 

vzdelávania alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu. 

10) Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú 

alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu 

porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých 

ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe 

ostatným ľuďom. 
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ČLÁNOK 2 
Dohovor o právach dieťaťa 

1) Právo na pomoc a ochranu: právo na použitie vyžaduje pomoc deťom a ich 

ochranu zo strany rodiny i spoločnosti. 

2) Právo na bezpečie: dieťa má právo na osobnú bezpečnosť, bezpečnosť  svojho 

vlastníctva. 

3) Právo na vývoj: právo na vývoj sa týka vzdelania, právo na hru a prázdniny i na 

kultúrne aktivity. 

4) Právo na slobodný prejav: základom otvorenej demokracie spoločnosti je sloboda 

prejavu. Každý z nás si môže myslieť čo chce, a slobodne to vyjadriť. 

5) Právo na spravodlivosť: máme práva aby iný nepoznali naše súkromie bez nášho 

súhlasu. Ak sa tak nestane máme právo domáhať sa spravodlivosti. 

6) Právo na slobodu vyznania a náboženstva: spoločnosť vyznáva aj naše právo žiť 

podľa vlastného náboženského a národného presvedčenia. 

7) Právo na slobodu pokojného združovania a zhromažďovania sa: sloboda 

pokojného združovania a zhromažďovania sa pramení z prirodzenej potreby, 

každého človeka spájať sa s inými ľuďmi. 

ČLÁNOK 3 
Základné práva žiaka 

Žiak má právo na: 

1) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

2) bezplatné vzdelanie v základných školách, 

3) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v zmysle zákona 

4) vyučovanie, individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie 

a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom, 

5) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie 

predmety, 

6) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti. a etnickej príslušnosti, 

7) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

8) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
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9) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

10) slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím 

programom, 

11) úctu k svojej osobe a na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i 

spolužiakov, má právo byť vypočutý a vyjadriť svoj názor, 

12) zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, môže 

sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov, 

13) zrozumiteľný výklad učiva, má právo opýtať sa na poznatky, ktorým pri  výklade 

nerozumie a dostať odpoveď na svoju otázku, 

14) objektívne hodnotenie svojej odpovede resp. písomnej práce, má právo byť 

oboznámený s hodnotením svojich písomných prác (stupnica hodnotenia) a 

slovných odpovedí, má právo na omyl, ale nesmie to zneužívať, 

15) prestávku, má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá 

bezpečnosti a neruší ostatných. 

16) informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

17) individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom. 

II.  ČASŤ 
POVINNOSTI ŽIAKOV 

Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny zamestnancov školy, podľa 

svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak 

sa správa slušne a zdvorilo nielen v škole, ale aj mimo školy, v mieste svojho bydliska a na 

spoločenských, športových a iných podujatiach organizovaných školou. 

Žiak je zdvorilý voči dospelým občanom, najmä k chorým ľuďom a ženám. Uvoľňuje im 

cestu a miesto v dopravných prostriedkoch. Je pozorný k žiakom a občanom telesne 

postihnutým a starým ľuďom a podľa potreby im ochotne pomáha pri prechode cez 

križovatku, pri nástupe a výstupe z dopravného prostriedku a pod. Na cestách, na uliciach a 

križovatkách dodržiava dopravné predpisy. 
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Článok 1 
Základné povinnosti žiaka 

Žiak je povinný: 

1) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, 

2) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

3) udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, 

4) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu 

a vzdelávanie, 

5) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, 

6) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, počas 

vyučovania sedieť disciplinovane, sústredene sledovať výklad, plniť si svoje 

povinnosti, pracovať samostatne, nevyrušovať a nerozptyľovať pozornosť 

spolužiakov, 

7) nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov 

pedagogických zamestnancov, 

8) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

9) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 

10) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

Článok 2 
Vnútorný režim školy 

1) Pred vstupom do budovy školy sa žiaci zdržiavajú pred určeným vchodom a 

správajú sa slušne a kultúrne tak, aby neznečisťovali okolie a nepoškodzovali 

zariadenie školy. 

2) Budova školy sa pre žiakov otvára o 7.30 hod. Pri vchode pre žiakov je umiestnený 

senzor, kde je povinnosťou každého žiaka svoj príchod zaevidovať pomocou čipu, 

ktorý dostali žiaci 2. stupňa. Učitelia a najmä rodičia majú tak prehľad, kedy žiak 

prichádza a odchádza z budovy školy. Pípnutím žiaka program automaticky 
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zaeviduje dochádzku a prítomnosť žiaka. Žiaci prechádzajú ku skrinkám, kde sa 

urýchlene prezujú (vyzlečú si bundy, kabáty) a uzamknú svoje skrinky. Pokiaľ žiak 

dochádza do školy na bicykli alebo kolobežke, je potrebné tieto uzamknúť pred 

budovou školy do prístrešku, ktorý je na to určený. Korčule alebo skateboard je 

možné po dohode s triednym učiteľom uzamknúť do skrinky žiaka (je zakázané 

brať tieto prostriedky do tried). V budove školy je zakázané jazdiť na kolobežkách, 

skateboardoch a korčuliach. Prezuvky musia byť čisté. Ako prezuvky sa 

neodporúča používať športová obuv – botasky, tenisky a pod. Je zakázané nosiť v 

priestoroch školy obuv s kolieskami na podrážkach, jej nosenie sa považuje za  

porušenie tohto poriadku. V prezuvkách sa nesmie cvičiť na hodinách TSV. Po 

skončení vyučovania si žiaci prezuvky ponechávajú v skrinkách. 

3) Ak si žiak vezme do školy mobilný telefón (ďalej len MT), robí tak len na vlastnú 

zodpovednosť, resp. zodpovednosť jeho zákonného zástupcu. Po príchode do 

triedy žiaci odkladajú svoje MT do na to určeného plastového boxu. MT musí byť 

vypnutý (pokiaľ pedagogický zamestnanec nerozhodne inak) počas celej doby 

vyučovania až do doby, keď žiak opustí budovu školy. Po skončení poslednej 

vyučovacej hodiny si žiaci MT vyberú z plastového boxu a zapínajú ich po odchode 

z budovy školy. Je zakázané používať MT ako počas vyučovania, tak aj počas 

prestávok (zakazuje sa žiakom robiť fotografie a videozáznamy pomocou MT a 

fotoaparátov). Nerešpektovanie tohto zákazu sa považuje za hrubé porušenie 

školského poriadku, o ktorom bude zákonný zástupca informovaný. 

Za toto porušenie sa  ukladajú nasledovné výchovné opatrenia: 

 prvé porušenie – pokarhanie riaditeľom školy 

 druhé porušenie – znížená známka zo správania na 2. stupeň 

 tretie porušenie – znížená známka zo správania na 3. stupeň  

4) Mobilný telefón sa nepovažuje za zariadenie bezprostredne nevyhnutné 

k vyučovaniu a škola neberie zodpovednosť za prípadnú stratu či poškodenie MT. 

Žiak môže MT použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, 

triedneho učiteľa alebo vedenia školy. 
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5) Žiaci sa do začiatku vyučovania zdržiavajú v triede a pripravujú sa na vyučovanie. 

Bezdôvodne sa nepohybujú po chodbách a nenavštevujú susedné triedy. Žiakom 

sa zakazuje otvárať veľké plastové okná v celej budove školy s výnimkou osobitého 

povolenia pedagogickým zamestnancom. Žiak prichádza do školy v dostatočnom 

časovom predstihu, aby sa stihol pripraviť na prvú vyučovaciu hodinu, t. j. 

najmenej 10 minút pred začiatkom hodiny musí byť žiak prezutý a prítomný v 

triede. 

6) Prehľad o vyučovacích hodinách a prestávkach : 

0. hodina  07.00 - 07.40 hod. 

 07.20 - 08.00 hod. (pokračujúca dvojhodinovka, napr. TSV) 

1. hodina  08.00 - 08.45 hod. 

2. hodina  08.55 - 09.40 hod. 

3. hodina  09.55 - 10.40 hod. 

4. hodina  11.00 - 11.45 hod. 

5. hodina  11.55 - 12.40 hod. 

6. hodina  12.50 - 13.35 hod. 

7. hodina  14.00 - 14.40 hod. 

Do ranného školského klub sú deti prijímané od  6.30 do 7.15 hod. Poobedný 

školský klub je v prevádzke v čase od 11.40 do 17.00 hod. Školský klub detí sa 

riadi Školským poriadkom pre ŠKD. 

7) Desiatová prestávka v trvaní 15 minút je po druhej vyučovacej hodine. Veľká 

prestávka je po tretej vyučovacej hodine a trvá 20 minút. 

8) Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach a cez veľkú prestávku v prípade 

pekného počasia idú von. V prípade zlého počasia zostávajú žiaci v budove a 

využívajú chodby školy. 

9) Počas prestávok majú žiaci školy k dispozícii školský bufet. V rámci veľkej prestávky 

je bufet zatvorený. Žiak nesmie navštevovať bufet bezdôvodne každú prestávku. 

10) Žiaci využívajú prestávky na občerstvenie, oddych a prípravu na vyučovaciu 

hodinu. Prestávky využívajú žiaci aj na to, aby sa pripravili na predmety 

technického zamerania, výtvarnú a telesnú výchovu. Nebehajú a dávajú pozor, aby 

nespôsobili úraz sebe či inému.  
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11) Je zakázané do školy nosiť veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť žiakov 

a ktoré rušia vyučovací proces. 

12) Akékoľvek zranenie či úraz je žiak alebo spolužiak povinný ihneď oznámiť 

pedagógovi na dozore, vyučujúcemu na hodine, alebo triednemu učiteľovi. V 

priebehu vyučovania a počas prestávok žiak nesmie sám opustiť školskú budovu. 

13) Do školy nosia žiaci výhradne veci potrebné k vyučovaniu. Žiakom sa zakazuje do 

školy prinášať nevhodné predmety ako hračky, žuvačky, audio prehrávače, 

hazardné hry, karty, elektronické prístroje (napr. varné kanvice, nabíjačky na 

mobilné telefóny, ventilátory, žehličku na vlasy a pod.), väčšie množstvo  peňazí 

(bez dôvodu), predmety ohrozujúce vlastné zdravie, zdravie spolužiakov a 

pedagogických zamestnancov.  

14) Žiakom sa zakazuje fajčiť, piť alkoholické nápoje, alebo prinášať cigarety a alkohol 

spolužiakom. 

15) Žiakom sa zakazuje nosenie, prechovávanie a užívanie akýchkoľvek drog v čase 

vyučovania aj mimo vyučovacieho procesu. Porušenie tohto zákazu bude 

posudzované ako hrubé porušenie školského poriadku a bude riešené udelením 

výchovného opatrenia a znížením známky zo správania (podľa závažnosti 

priestupku). V prípade priestupku bude predvolaný zákonný zástupca žiaka. 

16) Straty žiak ihneď hlási vyučujúcemu a triednemu učiteľovi. O nájdených veciach sú 

rodičia informovaní prostredníctvom internetovej stránky školy. V prípade straty 

vecí vyššej hodnoty oznámi vedenie školy túto skutočnosť polícii. Likvidáciu 

poistnej udalosti v spolupráci s poisťovňou vykonajú poverení zamestnanci. 

17) Na vyučovaní i počas prestávok sa žiaci správajú slušne, kultúrne v súlade s etikou 

správania. Správanie žiakov musí byť v súlade s pravidlami slušného správania  bez  

obťažovania  či  šikanovania  iných  žiakov.  Akýkoľvek  prejav poukazujúci na 

úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu 

druhému žiakovi, agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, opakované útoky na 

spolužiaka sa považujú za prejav šikanovania. Všetky prejavy šikanovania sú prísne 

zakázané. 

18) Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie čisto a hygienicky upravený, v 

primeranom slušnom oblečení, bez výstrednosti v úprave vlasov a zovňajška.  
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Za výstrednosť sa považuje: 

 nápadné farbenie vlasov, 

 nápadné maľovanie nechtov a ich neprimeraná dĺžka, 

 výstredná aplikácia peercingu – nos, obočie a podobne, 

 nosenie odevu nevhodne odhaľujúceho rôzne časti tela. 

19) Podľa pokynov vyučujúceho sú žiaci povinní nosiť vhodný pracovný odev (napr. 

plášť na chémiu a pod.). 

20) Na hodinu TSV je žiak povinný si priniesť zodpovedajúci cvičebný odev. Pokiaľ žiak 

bude pravidelne zabúdať úbor na cvičenie, bude mu udelené výchovné opatrenie. 

21) Do odbornej a inej ako kmeňovej učebne vstupujú žiaci výhradne na pokyn 

vyučujúceho. Do kmeňovej učebne sa vracajú ihneď po ukončení hodiny na pokyn 

vyučujúceho. 

22) Počas vyučovania sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich, nevyrušujú, pozorne sledujú 

vyučovanie a aktívne sa doň zapájajú. Ak sa žiak chce niečo spýtať alebo 

odpovedať, prihlási sa zdvihnutím ruky, nevykrikuje. 

23) Skúšanému žiakovi ostatní žiaci nesmú našepkávať. Rovnako nie je dovolené 

odpisovať školské ani domáce úlohy. 

24) Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, zdravia žiaci povstaním. 

Sadnú si len na pokyn učiteľa. Rovnako zdravia pri odchode z triedy. Na hodinách 

telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, praktickej technickej výchovy a pracovného 

vyučovania  ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú. 

25) Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma alebo v ŠKD. Ak sa z vážnych dôvodov 

nemohol žiak pripraviť, alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa 

príslušnému učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny. Ak žiak nie je prítomný na 

vyučovacom procese, je povinný doplniť si preberané učivo a vypracovať si 

domáce úlohy na nasledujúci deň.  

26) Za čistotu svojich pracovných priestorov a okolia zodpovedá každý žiak. Rovnako 

aj za pridelenú školskú lavicu a stoličku. Triedni učitelia vypracujú  zasadací 

poriadok a žiaci sú povinní ho dodržiavať. Každé znečistenie je žiak povinný 

odstrániť. Akékoľvek poškodenie školského majetku je žiak povinný aj 

prostredníctvom rodičov uhradiť alebo dať do pôvodného stavu. 
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27) Za poriadok v triede zodpovedajú týždenníci. K základným povinnostiam 

týždenníkov patrí: dbať o disciplínu spolužiakov, starať sa o čistotu tabule, 

dostatok kriedy, donášanie pomôcok na vyučovanie, hlásenie chýbajúcich žiakov 

vyučujúcim, vetranie triedy. Prípadnú neprítomnosť vyučujúceho ohlasujú 

vedeniu školy po uplynutí 5 minút od začatia vyučovacej hodiny. 

28) Žiaci sú povinní dbať o svoje zdravie a bezpečnosť dodržiavaním hygienických 

zásad a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia. Ak žiak ochorie v škole, triedny učiteľ 

zabezpečí privolanie rodičov alebo privolá lekársku pomoc. Žiaka je možné uvoľniť 

z vyučovania na lekárske ošetrenie len so súhlasom zákonného zástupcu, po 

informovaní triedneho učiteľa. 

29) Po skončení vyučovania žiaci dajú triedu do poriadku a vyložia stoličky na lavice 

kvôli upratovaniu. Týždenníci pozatvárajú okná a uložia učebné pomôcky. Žiaci si 

vezmú MT z plastového boxu. Žiaci 2. stupňa sú povinní sa pred opustením budovy 

školy označiť čipom a zaevidovať tak svoj odchod zo školy. Z triedy odchádzajú 

spoločne s vyučujúcim. Po prezutí opúšťajú školskú budovu. 

30) Na obed do školskej jedálne prichádzajú žiaci v sprievode učiteľa. Žiaci ŠKD v 

sprievode vychovávateľov. Svoje veci nechávajú svoje veci počas obeda v 

skrinkách. Pri stolovaní sa správajú kultúrne a rešpektujú spoločenské pravidlá i 

pokyny pedagógov a pracovníkov školskej jedálne. 

31) Na popoludňajšie vyučovanie začínajúce siedmou vyučovacou hodinou čakajú žiaci 

pred budovou školy, odkiaľ ich vyučujúci odvedie do učebne. Po skončení 

vyučovania ich vyučujúci odprevadí von z budovy školy. 

32) Žiak je povinný pozdraviť a správne oslovovať pracovníkov školy, správať sa slušne 

na verejnosti a obzvlášť voči starším, chorým či telesne postihnutým. 

33) Na požiadanie triedneho učiteľa je zákonný zástupca žiaka povinný odovzdať 

fotokópiu zdravotného preukazu (pre prípad úrazu v škole a na školských akciách) 

34) Ak sa žiak nezúčastní vyučovania pre chorobu alebo inú vážnu príčinu, rodičia sú 

povinní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti do 3 dní a to ústne 

(telefonicky) alebo písomne (EduPage stránka, mailom). Viacdňovú neprítomnosť 

žiak dokladá lekárskym potvrdením v žiackej knižke (1. stupeň) alebo vyžiadaným 

lekárskym potvrdením (2. stupeň). Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred 
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známu príčinu, oznámi rodič triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti žiaka na 

vyučovaní. Triedny učiteľ môže povoliť absenciu žiaka v maximálnom trvaní troch 

dní. Pokiaľ sa jedná o dlhšiu absenciu (choroba a pod.) je zákonný zástupca povinný 

po žiakovi poslať riadne ospravedlnenie od lekára s pečiatkou a dátumom 

absencie. Pokiaľ sa jedná o dlhšiu absenciu z rodinných alebo iných dôvodov, je 

zákonný zástupca žiaka povinný požiadať vedenie školy o uvoľnenie žiaka z 

vyučovania. 

35) Neprítomnosť na výchovnej činnosti oznámia rodičia príslušnej vychovávateľke. Ak 

bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole opakovane alebo viac ako 4 

vyučovacie hodiny, oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným 

spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa 

vyhotoví zápisnica. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 

15 vyučovacích hodín v mesiaci, alebo 60 vyučovacích hodín celkove, oznámi 

riaditeľ školy v zmysle ustanovenia § 3 ods. 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obci, 

v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt a Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny. 

36) V zmysle § 10 ods. (7) zákona 428/2002 o ochrane osobných údajov môže byť 

priestor školy monitorovaný pomocou videozáznamu na účely poriadku a 

bezpečnosti v škole. Priestory chodieb v novej budove školy sú monitorované 

kamerami. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely riešenia priestupkov 

voči školskému poriadku. 

37) Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa žiaci riadia pokynmi vedúceho 

učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržujú miesto a termín 

sústredenia. V dopravných prostriedkoch sa správajú disciplinovane. Nerušia 

cestujúcich hlavne hovorom, pokrikovaním a zbytočným pobehávaním. Na 

frekventovaných miestach, na nástupištiach a v priestoroch navštevovaných v 

rámci exkurzií (napr. múzeá, výrobné podniky a pod.) sa disciplinovane podriaďujú 

pokynom personálu a sprievodcov. 

38) Na všetkých akciách organizovaných školou platí školský poriadok pre žiakov 

v plnom rozsahu. 
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Článok 3 
Výchovné opatrenia 

Pri hodnotení správania žiakov sa postupuje podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. 

 POCHVALY A INÉ OCENENIA 

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

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

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje na návrh triedneho 

učiteľa v pedagogickej rade. Ústnu, alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom 

triedy triedny učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej 

osoby. 

V osobitne odôvodnených prípadoch (statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život, 

alebo majetok značnej materiálnej hodnoty) udeľujú žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie 

orgán verejnej správy, minister školstva SR alebo prezident republiky. Pochvaly a iné ocenenia 

sa zaznamenajú do triednych výkazov, môžu sa zverejniť aj ako príloha k vysvedčeniu. 

Pochvala triednym učiteľom 

 za reprezentáciu triedy 

 za úspešné umiestnenie v súťaži na úrovni školského kola, 

 za starostlivosť o estetickú úpravu triedy, 

 za dlhodobé dosahovanie výborných výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

 za príkladnú ochotu pomôcť vyučujúcim alebo spolužiakom. 

Pochvala riaditeľom školy 

 za úspešnú reprezentáciu školy, 

 za úspešné umiestnenie v súťaži na úrovni obvodového, okresného, krajského alebo 

celoslovenského (prípadne medzinárodného) kola, 

 za mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky, 

 za hrdinský čin. 



14  

OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY ŽIAKOV 

 Porušenie školského poriadku je zavinené menej závažné alebo závažné porušenie 

povinnosti alebo obmedzení určených v školskom poriadku.  

Za menej závažné porušenie disciplíny ukladajú triedni učitelia napomenutie triednym 

učiteľom alebo pokarhanie triednym učiteľom po prerokovaní s riaditeľkou školy a v 

pedagogickej rade. Triedni učitelia sú povinní upozorniť na tieto priestupky žiakov a ich rodičov 

buď osobne, zápismi v žiackej knižke (1. stupeň) a na stránke EduPage (2. stupeň), alebo 

predvolaním zákonných zástupcov na pohovor s triednym učiteľom, riaditeľom školy. 

Napomenutie triednym učiteľom 

 zápis do žiackej knižky alebo poznámok na stránke EduPage, 

 slovné napadnutie spolužiaka, vyrušovanie počas vyučovacej hodiny a nevhodné 

správanie sa počas školských prestávok, nerešpektovanie vyučujúcich na vyučovacej 

hodine a počas školských prestávok, 

 úmyselné znečisťovanie priestorov školy, popisovanie školského nábytku, vrátane 

lepenia žuvačiek na lavice, stoličky, steny a podlahy, 

 vyzývavú úpravu zovňajška žiakov po predchádzajúcom upozornení triednym 

učiteľom. 

Pokarhanie triednym učiteľom 

 písomná forma pokarhania, 

 neospravedlnené hodiny v počte 6 vyučovacích hodín a opakované neskoré 

príchody na vyučovanie, 

 2 x zápis v klasifikačnom hárku alebo na stránke EduPage o porušení školského 

poriadku, 

 prepisovanie známok v žiackej knižke, 

 nenosenie si učebných pomôcok, cvičebného úboru, 

 opakované upozornenia na nevhodné správanie počas vyučovacích hodín, školských 

prestávok, za opakované slovné napadnutie spolužiaka, neodôvodnené neskoré 

príchody na prvú vyučovaciu hodinu, 

 extrémy v obliekaní a nevhodná kozmetická úprava, 
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 neprezúvanie sa v priestoroch školy, 

 neplnenie si povinností týždenníkov, 

 iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom alebo iným 

vyučujúcim, 

 ak sa žiak voči tomuto vnútornému poriadku školy uvedeným spôsobom previnil 

viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie výchovné opatrenie, 

 opakované priestupky, za ktoré už bolo udelené napomenutie triednym učiteľom. 

Za závažné porušenie disciplíny sa považuje také porušenie disciplíny, ktorého škodlivosť 

je zvýšená vzhľadom na povahu porušenej školskej povinnosti, spôsob konania, následok 

konania alebo opomenutia, mieru zavinenia, alebo inú priťažujúcu okolnosť. 

Za závažné porušenie disciplíny alebo opakované previnenie proti školskému poriadku 

školy riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade spravidla uloží výchovné opatrenie. 

Toto opatrenie musí byť prerokované so zákonným zástupcom. Z prerokovania riaditeľ 

vyhotoví záznam, v ktorom zákonný zástupca písomne uvedie svoj postoj k veci a zároveň bude 

poučený o povinnostiach zákonného zástupcu žiaka. V zázname zákonný zástupca písomne 

uvedie „V plnom rozsahu som bol poučený o povinnostiach rodiča v zmysle školského poriadku, 

ktorým som porozumel, beriem ich na vedomie a v nasledovnom období zabezpečím nápravu 

svojho dieťaťa“. 

Pokarhanie riaditeľom školy 

 písomná forma pokarhania – rodič je povinný potvrdiť svojím podpisom, že toto 

pokarhanie videl, 

 neospravedlnené hodiny v počte 7 - 12 vyučovacích hodín, 

 4 x zápis v klasifikačnom hárku alebo na stránke EduPage o porušení školského 

poriadku, 

 opakované upozornenia na nevhodné správanie žiakov počas vyučovacích hodín 

(zápisy v klasifikačnom zázname a v poznámkach na stránke EduPage), odmietanie 

práce na vyučovacej hodine, školských prestávok, slovné a fyzické napádanie 

spolužiakov, 

 fotenie resp. nahrávanie videozáznamu počas vyučovacích hodín alebo prestávok bez 

vedomia učiteľa a zneužívanie mobilov za iným účelom ako je telefonovanie, 
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 opakované používanie mobilného telefónu počas vyučovania či prestávok bez 

vedomia pedagogických zamestnancov, 

 sprostredkovanie alkoholických nápojov spolužiakom (jednorazovo), 

 fajčenie a požívanie alkoholických nápojov v priestoroch školy a na školských akciách 

(jednorazovo), 

 opakované a úmyselné vyrušovanie žiakov na vyučovaní, 

 opakované nenosenie si učebných pomôcok na vyučovanie, nenosenie cvičebného 

úboru, 

 nevhodné správanie sa počas školských prestávok a nerešpektovanie dozor 

konajúceho učiteľa, 

 poškodzovanie majetku školy a opakované znečisťovanie školských priestorov, 

 opakované podvádzanie, opakujúce sa neslušné správanie a vulgárne vyjadrovanie, 

 opakované priestupky, za ktoré už bolo udelené pokarhanie triednym učiteľom. 

ZNÍŽENÉ ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA 

Všeobecnú charakteristiku známok zo správania jednotlivých stupňov obsahuje 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy čl. 3 Hodnotenie prospechu 

a právania. Podrobne rozpracované podmienky obsahuje tento školský poriadok. 

Stupeň 2 - známka uspokojivé 

 neospravedlnené hodiny v počte 13 - 24 vyučovacích hodín, 

 6 x zápis v klasifikačnom hárku alebo na stránke EduPage o porušení školského 

poriadku, 

 spáchanie priestupku prešetrenom s meritórnym rozhodnutím policajného orgánu, 

 sústavné odmietanie pracovať na vyučovacích hodinách, nenosenie učebných 

pomôcok a cvičebného úboru, 

 zásahy do školskej dokumentácie, falšovanie podpisov a pečiatok, 

 opakované nosenie, požívanie alkoholických nápojov, omamných alebo iných 

psychotropných látok v čase školského vyučovania ako i mimo vyučovacieho času 

(branný kurz, účelové cvičenie v prírode, exkurzie,  výlety, spoločenské akcie školy a 

triedy, rozlúčkové večierky), alebo príchod do školy pod ich vplyvom, 
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 šírenie nepravdivých informácii, správ, ktoré môžu narušiť prevádzku školských 

priestorov, 

 úmyselné poškodzovanie majetku školy a opakované znečisťovanie školských 

priestoroch, 

 opakované fotenie resp. nahrávanie videozáznamu počas vyučovacích hodín alebo 

prestávok bez vedomia učiteľa, zverejňovanie nahrávok na sociálnych sieťach a 

zneužívanie mobilných telefónov za iným účelom ako je telefonovanie, 

 opakované používanie mobilného telefónu počas vyučovania či prestávok bez 

vedomia pedagogických zamestnancov, 

 porušenie ľudskej dôstojnosti (sexuálne obťažovanie, ohmatávanie, opakované a 

mimoriadne nevhodné poznámky na adresu spolužiakov), 

 šikanovanie, obmedzovanie konania alebo práv ostatných účastníkov vzdelávacieho 

procesu, 

 hazardné hry o peniaze (karty, kocky a iné) v priestoroch školy alebo na školských 

akciách, 

 objasnené krádeže, 

 prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie 

žiakov a učiteľov, 

 úmyselné ublíženie na zdraví, za vandalizmus 

 verbálnu agresiu, vulgarizmy voči vyučujúcim, 

 prejavy rasovej neznášanlivosti, zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie 

voči zamestnancom školy. 

Stupeň 3 - známka menej uspokojivé 

 neospravedlnené hodiny do počtu 25 - 36 vyučovacích hodín, 

 8 x zápis v klasifikačnom hárku alebo na stránke EduPage o porušení školského 

poriadku, 

 už prvé zverejňovanie videonahrávok na sociálnych sieťach, ktoré zobrazujú 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy bez ich súhlasu, 

 opakované používanie mobilného telefónu počas vyučovania či prestávok bez 

vedomia pedagogických zamestnancov (tretie porušenie), 
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 opakované nosenie a požívanie alkoholických nápojov, omamných alebo iných 

psychotropných látok v čase školského vyučovania ako i mimo vyučovacieho času 

(branný kurz, účelové cvičenie v prírode, exkurzie,  výlety, spoločenské akcie školy a 

triedy, rozlúčkové večierky), alebo opakovaný príchod do školy pod ich vplyvom, 

 opakované spáchanie priestupku, za spáchanie prečinu alebo trestného činu, ktoré 

boli prešetrené s meritórnym rozhodnutím policajného orgánu, 

 opakované prejavy šikanovania, obmedzovanie konania alebo práv ostatných 

účastníkov vzdelávacieho procesu, 

 opakované hazardné hry o peniaze (karty, kocky a iné) v priestoroch školy, 

 za opakované a úmyselné poškodzovanie majetku školy a opakované znečisťovanie 

školských priestorov, 

Stupeň 4 - známka neuspokojivé 

 neospravedlnené hodiny v počte viac ako 36 vyučovacích hodín, 

 12 x zápis v klasifikačnom hárku alebo na EduPage stránke o porušení školského 

poriadku, 

 opakované zverejňovanie videonahrávok na sociálnych sieťach, ktoré zobrazujú 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy bez ich súhlasu, 

 sústavné porušovanie pravidiel správania a vnútorného poriadku školy  

 opakované hazardné hry o peniaze (karty, kocky a iné) v priestoroch školy, 

 opakované spáchanie priestupku alebo činu inak trestného v priestoroch školy, ktoré 

boli prešetrené s meritórnym rozhodnutím policajného orgánu, 

 opakované a úmyselné poškodzovanie majetku školy a opakované znečisťovanie 

školských priestorov, 

 opakované nosenie a požívanie alkoholických nápojov, omamných alebo iných 

psychotropných látok v čase školského vyučovania ako i mimo vyučovacieho času 

(branný kurz, účelové cvičenie v prírode, exkurzie,  výlety, spoločenské akcie školy a 

triedy, rozlúčkové večierky), alebo opakovaný príchod do školy pod ich vplyvom, 

 opakované prejavy šikanovania spolužiakov resp. učiteľa, 

 opakované fotenie resp. nahrávanie videozáznamu počas vyučovacích hodín a 

prestávok bez vedomia učiteľa a ich prípadné zverejňovanie na sociálnych sieťach. 



19  

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy 

môže použiť ochranné opatrenie, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za 

prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Riaditeľ školy bezodkladne privolá: 

 zákonného zástupcu, 

 zdravotnú pomoc, 

 policajný zbor. 

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

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. Privolaný zákonný zástupca žiaka preberá 

zodpovednosť za žiaka. 

Ak žiak spácha trestný čin alebo priestupok (ďalej len „delikt“) v čase vyučovania, oznámi 

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

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

práv podľa zákona o rodine. 
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III.  ČASŤ 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA 

Článok  1 
Práva zákonného zástupcu žiaka 

1) Poskytnutie bezplatného vzdelávania pre svoje dieťa. 

2) Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie. 

3) Poskytovanie, informácií a vedomostí žiakom v rámci výchovy a vzdelávania  v 

súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi podľa zákona o 

výchove a vzdelávaní (Školský zákon). 

4) Toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia a 

prejavu. 

5) Informácie o škole t. j. koncepčný zámer rozvoja školy, učebné varianty v triedach, 

výchovno-vzdelávací program školy, projekty školy, počty žiakov v triedach, 

materiálno–technické vybavenie, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

predchádzajúci rok. 

6) Vyjadrovanie sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy. 

7) Prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v  ktorom má 

trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy.  

8) Voliť a byť volený do rady školy. 

9) Poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

10) Začlenenie svojho dieťaťa a z toho vyplývajúci prístup vo výchove a vzdelávaní 

žiaka. 

11) Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok v 

súlade so zákonom 245/2008 Z. z. (Školský zákon). 

12) Povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom. 

13) Požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o 

správnosti klasifikácie a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa 

po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 

14) Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

15) Nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa. 
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16) Informácie o dochádzke svojho dieťaťa do školy. 

17) Oboznámenie so školským poriadkom školy. 

18) Vyriešenie podnetov a sťažností. 

19) Vydanie potvrdenia o návšteve školy. 

20) Vydanie odpisu vysvedčenia. 

Článok  2 
Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

V zmysle ustanovení § 144 ods. 7, 8, 9, 10, § 153 školského zákona a § 28 ods. 1, 2 zákona 

o rodine: 

1) Rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa (ďalej len „rodič“) je povinný vytvárať 

nevyhnutné materiálne, sociálne a psychohygienické podmienky pre úspešnú 

školskú prípravu, najmä pre dieťa zabezpečovať: 

a) biologické potreby, starať sa o stravovací režim svojho dieťaťa, 

b) potrebné hygienické prostredie a osobnú hygienu tak, aby dieťa prichádzalo 

do školy vyspané, umyté, čisté a riadne upravené, 

c) starostlivosť o zdravotný stav dieťaťa, najmä vo vzťahu k detským ochoreniam 

šíriacim sa v žiackych kolektívoch, ako sú bežné detské respiračné ochorenia 

a infekčné ochorenia, žltačka, pedikulóza, svrab; rodič je povinný dieťa pod 

dohľadom lekára liečiť a dodržiavať jeho pokyny, 

d) pre dieťa potrebné školské potreby, prezuvky a pomôcky, ktoré je dieťa 

povinné nosiť do školy. 

2) Rodič je povinný pomáhať svoju dieťaťu v príprave do školy a najmä: 

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

dochádzalo do školy pravidelne a včas, 

b) podnecovať u svojho dieťaťa adekvátny záujem o školské vzdelávanie, 

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

má problémy a v čom spočívajú príčiny jeho ťažkostí, 

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

pôsobenie, čo sa v konečnom dôsledku odrazí v  skvalitňovaní školských 

výsledkov dieťaťa, 
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d) v domácej príprave kontrolovať a viesť svoje dieťa k pravidelnej práci a taktiež 

k zodpovednému a kvalitnému plneniu úloh, 

e) nezabúdať pochváliť svoje dieťa za veľmi dobrý výkon v škole, aby pochvalou 

pozitívne posmeľoval a motivoval svoje dieťa, 

f) viesť svoje dieťa k požadovaným školským výsledkom, ale aj k prekonávaniu 

ťažkostí vo zvládaní náročných úloh, 

g) osobitnú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovaniu jazykových zručností a 

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

jazyku, čo môže podstatným spôsobom ovplyvniť jeho výchovno-vzdelávacie 

výsledky. 

3) Rodič je ďalej povinný 

a) zvýšenú každodennú starostlivosť venovať svojmu dieťaťu so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, 

b) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo, 

c) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 

na jeho výchovu a vzdelávanie, 

d) písomne ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa nepresahujúcu tri dni, pri 

dlhšej neprítomnosti sa vyžaduje písomné potvrdenie príslušného lekára, 

ktoré bolo vystavené na začiatku liečenia, 

e) na vyžiadanie kedykoľvek v priebehu domáceho liečenia svojho dieťaťa 

predložiť potvrdenie o domácom liečení pedagogickému zamestnancovi 

školy, sociálnemu pracovníkovi alebo príslušníkom polície, 

f) ak má žiak opustiť školu počas vyučovania (plánované ošetrenie u odborného 

lekára, mimoriadna udalosť v rodine a pod.), zabezpečiť jeho odchod zo školy 

len v sprievode zákonného zástupcu. 
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IV. ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov na triednych 

hodinách a rodičov na triednych aktívoch Združenia rodičov na začiatku školského 

roka, pri úprave školského poriadku a pravidelne vyhodnocovať jeho plnenie. 

2) Dodržiavanie školského poriadku školy je pravidelnou náplňou klasifikačných a 

hodnotiacich pedagogických rád a pracovných porád. 

3) Školský poriadok nadobúda platnosť dňom 01. 09. 2017. 

4) Týmto školským poriadkom sa ruší platnosť Školského poriadku ZŠ kpt. J. Nálepku 

v Stupave z 01. 09. 2014. 

Stupava 01. 09. 2017 PhDr. Bohdana Cibuľová 
 riaditeľka školy 
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE 

Prevádzka školskej jedálne 

Obedy sa vydávajú v pracovných dňoch v čase od 12.00 hod. – 14.00 hod. 

Postup pri stravovaní 

1) žiak prichádza na obed po skončení poslednej vyučovacej hodiny v sprievode 

vyučujúceho, vychovávateľky alebo asistenta učiteľa, 

2) po príchode do ŠJ si žiak vezme tanier na polievku a príbor, personál školskej 

jedálne mu naloží hlavné jedlo podľa výberu žiaka (čipovaním sa vyberá jedlo deň 

vopred), 

3) zaujme miesto pri stole, naberie si polievku z misy, taniere odnesie k okienku 

použitého riadu a disciplinovane opustí školskú jedáleň, 

4) žiakom prvých tried (nižších ročníkov) pomáhajú naberať polievku vychovávatelia. 

Pravidlá správania sa v školskej jedálni 

1) v priestoroch školskej jedálne sa zdržiavajú iba žiaci prihlásení na stravovanie, 

2) zakazuje sa použitie čipu iného žiaka, než pre ktorého bol vydaný, 

3) rodičom a iným nestravujúcim sa osobám je vstup do ŠJ zakázaný, 

4) v školskej jedálni žiak rešpektuje pokyny dozor konajúceho učiteľa, 

5) žiak sa musí správať slušne, disciplinovane, nepredbieha sa v rade, nespôsobuje 

zbytočný hluk, udržuje čistotu, 

6) žiak nesmie poškodzovať zariadenie školskej jedálne a odcudziť príbor, 

7) žiak nesmie znehodnocovať stravu. 

8) v prípade zisteného opakovaného porušenia vnútorného poriadku môže byť žiak 

vylúčený zo stravovania sa v školskej jedálni. 

Stupava 01. 09. 2017 PhDr. Bohdana Cibuľová 
 riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 
Vyhláška 320/2008 o základnej škole 

§ 20 Pravidlá správania žiaka 

1) Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, 

podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať 

školský poriadok. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas 

voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské 

normy správania. 

2) Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 

na činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov 

a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná. 

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

4) Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje 

miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením; nosiť 

do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických 

zamestnancov. 

5) Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej 

budovy; zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak 

len za podmienok určených školským poriadkom. 

6) Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, 

ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie 

zdraviu škodlivých látok. 

7) Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v 

odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo 

riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. 

8) Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie 

spolužiakov a pedagogických zamestnancov. 
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§ 21 Pochvaly a iné ocenenia 

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

záslužný alebo statočný čin podľa § 58 zákona. 

2) Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej 

rade. 

3) Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy 

triedny učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca 

právnickej osoby. 

4) V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol 

zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť 

žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva 

alebo prezident republiky. 

5) Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka. 

§ 22 Opatrenia vo výchove 

1) Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za 

závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto 

opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. 

2) Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. 

3) Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po 

prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie od riaditeľa školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

4) O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom 

zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do 

triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

5) Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm. c) a d) zákona sa 

odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 

6) Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona, riaditeľ bezodkladne privolá 

zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť. 


