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Predslov 

Milá žiačka, milý žiak! 

Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. 
Aby boli všetci účastníci výchovno-vzdelávacieho procesu na škole oboznámení, ako sa 
správať v triede, v školskom klube detí, v školskej jedálni a v ostatných školských 
priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok. 

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i 
mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil 
zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i 
jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a pritom užitočne a príjemne prežiť roky povinnej 
školskej dochádzky. 

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa 
týkajú života v škole: 

„Správaj sa k ľuďom tak, akoby si Ty chcel, aby sa správali k Tebe!“ 
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Základné ustanovenie 
 

Školský poriadok zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, ktorými sa v zmysle 

práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy.  

1. Školský poriadok je súčasťou základných dokumentov školy. 
2. Školský poriadok je spracovaný na základe Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole 
s účinnosťou od 1.1.2021. 

3. Školský poriadok je zverejnený vo vestibule školy na nástenke pri kancelárii 
riaditeľky školy, vo všetkých triedach (v skrátenej znení), na webovej stránke školy. 
Sú s ním oboznámení žiaci a ich zákonní zástupcovia. 

4. Školský poriadok upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov a ich 
zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými 
zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, podrobnosti o prevádzke a 
vnútornom režime školy, o podmienkach bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich 
ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. 
 

Školský poriadok upravuje: 

 práva a povinnosti žiaka školy; 
 definuje práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka; 
 pravidlá a správanie sa žiakov v škole i mimo nej; 
 podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy; 
 podrobnosti o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany pred sociálno-

patologickými javmi, diskrimináciou a násilím.  
Školský poriadok bol aktualizovaný a prerokovaný na pedagogickej rade. V terajšom znení 

je platný od 1. septembra 2022. Školský poriadok ZŠ, Severná 21, Moldava nad Bodvou je 

súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, riadny 

chod vyučovania a organizácie školy. Jeho uplatňovanie v praktickom živote v podstatnej 

miere prispieva k zdarnému chodu školy. Školský poriadok základnej školy vydáva 

riaditeľka ZŠ Severná 21, v Moldave nad Bodvou v zmysle §  153 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní. 

Dodržiavanie školského poriadku je základná povinnosť každého žiaka a zamestnanca 

školy. 

Práva žiakov 
 Každý žiak má právo na vzdelanie, ktoré nemôže učiteľ alebo vychovávateľ 

porušovať vylúčením žiaka z triedy, obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo jeho 
vylučovania z určitých činností. Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. Právo na 
vzdelanie je škola povinná zabezpečiť v rozsahu dvoch hodín týždenne aj žiakovi, ktorý 
bol rozhodnutím riaditeľky školy oslobodený od povinnosti dochádzať do školy. Žiak 
má možnosť primerane využívať školské zariadenia, učebne, výpočtovú techniku a 
knižnicu. Žiaci majú právo na vzdelávanie v materinskom jazyku.  
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 Sloboda prejavu – každý žiak má právo slovom alebo písmom vyjadriť svoj názor, 
klásť otázky k učivu a dostať naň odpoveď, slobodne sa rozhodovať o tom, ako bude 
upravený alebo oblečený. Táto sloboda však nemôže byť absolútna – nemožno 
tolerovať prejavy, ktoré by vyzývali k rasovej, národnostnej či inej forme 
neznášanlivosti, ktoré by vzbudzovali pohoršenie alebo odporovali kresťanskej 
morálke. Kladenie otázok nemôže svojim rozsahom obmedzovať právo ostatných 
žiakov na vzdelanie.  

 Žiak má právo na názor – učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor na vyjadrenie 
vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, nezameriavať sa len na pamäťové 
reprodukcie predtým osvojených poznatkov žiakov. Žiak má právo na slobodné 
vyjadrovanie názorov vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. K realizácii práva 
na názor môžu slúžiť okrem vyučovacích hodín aj triednické hodiny, možnosť vyjadriť 
sa prostredníctvom školského rozhlasu, násteniek, na zasadnutí žiackej školskej rady. 
V tejto činnosti má žiak aj právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. 

 Zákaz diskriminácie znamená, že so žiakom treba zaobchádzať na základe princípu 
rovnosti, že pre nich platia všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, 
etnický alebo sociálny pôvod, majetok, telesnú alebo duševnú nespôsobilosť. 
Rešpektovať treba ustanovenia zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v 
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon). 

 Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho 
programu školy a možností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať 
Školský poriadok zahrňujúci práva a povinnosti žiakov. Škola vytvára možnosti na 
uľahčenie prístupu žiakov k informáciám (internet, knižnica, video a audio nahrávky, 
časopisy, nástenky). Zároveň je v škole neprípustné šíriť informácie, ktoré by mohli 
ohrozovať zdravý telesný alebo duševný život žiakov a ohrozovať ich morálku. 

 Každý žiak má právo na objektívne hodnotenie. Vyučujúci musí žiakom oznamovať 
výsledok každej klasifikácie a hodnotenia, po ústnom vyskúšaní oznámiť žiakovi 
výsledok ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických cvičení 
musí oznámiť žiakovi a predložiť k nahliadnutiu do 10 dní; nepreťažovať žiakov a tak 
ohrozovať ich zdravý telesný a duševný vývoj; zabezpečiť pravidelnú frekvenciu 
hodnotiacich činností. Termín písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút a 
termín kontrolnej písomnej práce prekonzultuje učiteľ s triednym učiteľom (ďalej len), 
ktorý koordinuje plán skúšania; v jednom dni môžu žiaci robiť len jednu skúšku 
uvedeného charakteru. 

 Právo na ochranu zdravia – úlohou učiteľov je vytvárať zdravé prostredie, resp. 
zdravú klímu triedy a školy a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne sami 
vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob života. Škola podporuje v spolupráci s 
rodičmi pitný režim pre žiakov a zdravé stravovanie v školskej jedálni. Zdravotne 
postihnuté dieťa má právo na osobitnú starostlivosť. 
Pri školskom úraze sa žiak okamžite obráti na vyučujúceho alebo dozor konajúceho 
učiteľa (vychovávateľa), prípadne na TU. Akýkoľvek malý úraz nahlási, prípadne si dá 
ošetriť v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy, kde sa úraz zaeviduje. Ak sa jedná o 
úraz vyžadujúci lekárske ošetrenie, oznámi sa táto skutočnosť rodičovi, v prípade 
potreby sa zavolá rýchla zdravotná služba a spíše sa Záznam o školskom úraze, čím sa 
úraz stáva registrovaným. 
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 Právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím využívaním a 
zanedbávaním – voči žiakom nemôže byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri 
ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, 
šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky, zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní proti jeho 
vôli a pod.). 
Žiak nesmie vykonávať prácu na úkor jeho zdravia, vzdelávania, telesného, duševného 
alebo mravného vývoja. 

 Právo na ochranu súkromia, cti a povesti – vyjadrenia učiteľa týkajúce sa 
hodnotenia vedomostí, zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu urážať 
a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho seba hodnotenie, či postavenie v skupine 
spolužiakov. O žiakoch možno zhromažďovať len základné údaje, týkajúce sa 
identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné 
číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, osobné údaje týkajúce sa jeho zdravia a 
mentálnej identity. Zhromažďované údaje treba chrániť pred prístupom nepovolaných 
osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť. Rovnako nemožno zasahovať do rodinných 
vzťahov žiaka, porušovať listové tajomstvo, vystavovať žiaka ponižujúcim 
prehliadkam. 

 Právo na ochranu a pomoc – dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, 
ktorým sa poskytne ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo 
strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním. Za prejavy 
šikanovania sa napr. považuje: vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od 
šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, verbálne a fyzické ponižovanie, urážky 
rodičov a podobne. Žiak sa v týchto prípadoch môže obrátiť na ktoréhokoľvek 
zamestnanca školy, najmä však vyučujúceho, TU, prípadne dozor konajúceho učiteľa, 
resp. koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí a šikanovania, či 
výchovnú poradkyňu. 

 Právo na pokojné zhromažďovanie sa a združovanie – žiaci majú právo 
združovať sa na základe dobrovoľnosti v detských a mládežníckych organizáciách, 
záujmových a športových organizáciách, v záujmových krúžkoch na škole, zapájať sa 
do mimoškolských kultúrnych, športových a iných aktivít organizovaných školou. 

 Právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti – 
slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti - pri tvorbe rozvrhu hodín 
treba rešpektovať zásady psycho-hygieny, vyučovacie hodiny nemôžu vyučujúci 
predlžovať alebo svojvoľne skracovať prestávky. 

 Právo na ochranu pred drogovými závislosťami – v priestoroch školy, školského 
klubu, školského areálu a tiež na akciách organizovaných školou platí zákaz fajčenia, 
zákaz prinášať do školy alebo na školské akcie alkoholické nápoje, drogy a požívať ich, 
ponúkať, predávať alebo inak rozširovať! Porušenie týchto opatrení bude považované 
za hrubé porušovanie školského poriadku a udelené prísne výchovné opatrenie 
(pokarhanie RŠ či znížená známka zo správania). K riešeniu problému budú pozývaní 
rodičia, soc. kurátor a polícia. 

 Právo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – na 
individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, na vyučovanie pedagógom s odbornou 
a pedagogickou spôsobilosťou. 
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 Právo na spravodlivý proces.  
Žiak bude vypočutý, keď mu budú hroziť sankcie z porušenia školského poriadku, aby 
sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa. 

 Právo na multikultúrne prostredie.  
Umožniť žiakom spoznávať spôsob života a kultúru žiakov z iných krajín, podporovať 
tak výchovu v duchu tolerancie a vzájomnej znášanlivosti. 

 Žiacka školská rada – jeho činnosť je prejavom prvku demokratizácie a humanizácie 
našej školy. Triedy 5. až 9. ročníka si volia (vyberajú) jedného zástupcu svojej triedy 
za člena ŽŠR. Jeho úlohou je prinášať na stretnutia námety týkajúce sa organizácie 
života v škole, prípadne požiadavky na aktivity, o ktoré majú žiaci záujem, problémy 
na riešenie. Stretnutia ŽŠR sú raz mesačne, prípadne podľa potreby aj častejšie. So 
ŽŠR spolupracuje vedením školy poverený pedagogický zamestnanec. Námety ŽŠR sú 
prediskutované na mesačných poradách pedagogických zamestnancov, prípadne 
vedením školy. Žiaci prostredníctvom svojich zástupcov môžu nielen presadzovať svoje 
záujmy a požiadavky, ale tiež upozorňovať na porušovanie ich práv, podieľať sa na 
formovaní vnútorného poriadku školy, spätne pôsobiť na spolužiakov, aby si plnili svoje 
povinnosti a dodržiavali Školský poriadok. Žiakom sa prostredníctvom ŽŠR dostáva 
priestor na uplatňovanie práva na názor, slobodu prejavu, združovania sa, osvojujú si 
základné prvky demokratickej spoločnosti, učia sa vystupovať, kultivovane 
presadzovať alebo obhajovať svoj názor, tolerovať odlišný, prijímať na základe 
demokratického hlasovania väčšinový názor pri rešpektovaní práva menšiny. 

Práva rodičov (zákonných zástupcov) 
 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie 

a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným pozeraním sveta a v súlade 
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona, 

 oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom, 
 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy, 
 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom školskej 

samosprávy, 
 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľky školy. 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov so ŠVVP  

 Zákonní zástupcovia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 
môžu požiadať školu o začlenenie žiaka formou školskej integrácie. 

 Žiak so ŠVVP sa podrobí pedagogickému a psychologickému vyšetreniu v CPPPaP, 
ktoré posúdi jeho potreby a navrhne školskú integráciu. 

 Zákonní zástupcovia žiakov začlenených v školskej integrácii sú povinní sa pravidelne 
mesačne informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka a dohodnúť s triednym 
učiteľom, príslušným vyučujúcim, výchovným poradcom ďalší postup pri domácej 
príprave žiaka. 
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 Zákonní zástupcovia, ktorí sa nezúčastnia pravidelnej informácie/konzultácie 3 mesiace 
po sebe, budú vyzvaní na ďalšie prerokovanie postupu so žiakom v školskej integrácii. 

 V prípade, že bude pokračovať nezáujem zo strany zákonného zástupcu o výchovno-
vyučovacie výsledky začne riaditeľka školy konanie na zrušenie školskej integrácie. 

Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov) 
 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, výchovu a vzdelanie 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 alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, 

jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli 
mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelanie, 

 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne alebo neúmyselne porušením školského poriadku 
zavinil, 

 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby dieťa 
dochádzalo do školy pravidelne  a včas, písomne oznámi vedeniu školy  prípadnú 
zmenu  školského zariadenia, 

 rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov 
školy a rušiť výchovno-vzdelávací proces, pokiaľ to nebude vopred dohodnuté alebo 
povolené riaditeľkou školy, alebo jeho zástupcom,  

 z hygienických dôvodov rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať do školskej 
jedálne v čase vydávania obedov, 

 rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 
 uvoľnenie z vyučovania pred vopred známou príčinou vyžiada rodič žiaka písomnou 

formou alebo prostredníctvom EDUPAGE z jednej vyučovacej hodiny od príslušného 
vyučujúceho, na jeden a dva dni od TU, na viac ako dva dni od riaditeľky školy. 
Uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac ako dva dni je možné iba na základe písomnej 
žiadosti rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú je potrebné doručiť na 
sekretariát školy, resp. priamo riaditeľke školy. 

 príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia TU bez 
zbytočného odkladu do 24 hodín. 

 každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne listom 
(ospravedlnenkou) alebo prostredníctvom platformy EDUPAGE. 

 zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z rodinných dôvodov (prípadne zo 
zdravotných dôvodov bez potvrdenia od lekára) maximálne počas 5 dní (nie po sebe 
nasledujúcich) v danom školskom roku. Každý neskorý príchod žiaka do školy je 
zaznačený v elektronickej triednej knihe. Za tri bezdôvodné neskoré príchody na 
vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu. 

 povinnosťou žiaka a zákonného zástupcu je riadne ospravedlniť neúčasť žiaka na 
vyučovaní. 

Zákonný zástupca môže požiadať o uvoľnenie svojho syna/dcéry: 

- na 1 vyučovaciu hodinu priamo od vyučujúceho danej hodiny 
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- na 2 a viac vyučovacích hodín od TU 
- na 1 až 2 dni od TU, 
- na 3 a viac dní od riaditeľky školy (iba písomnou žiadosťou) 

 Zákonný zástupca je povinný podať TU informáciu o dôvode neúčasti žiaka na 
vyučovaní hneď v prvý deň, keď žiak chýba, najneskôr však telefonicky do 48 hodín 
(v prípade, že zákonný zástupca / rodič nepožiadal o uvoľnenie vopred). TU uzná 
ospravedlnenie zákonného zástupcu v stanovenom limite. 

 V prípade choroby, uzná učiteľ ospravedlnenku iba od lekára, no povinnosťou 
zákonného zástupcu / rodiča naďalej ostáva oznámiť žiakovu neúčasť na vyučovaní, 
najneskôr do 48 hodín. 

 V prípade, že žiak a zákonný zástupca poruší stanovené pravidlá ospravedlňovania, 
bude TU považovať predmetné hodiny za neospravedlnené a naďalej postupovať 
podľa výchovných opatrení.  

Povinnosti žiaka 

I. Dochádzka žiaka do školy 

 Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín; 
 Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania;  
 Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na záujmové krúžky, ktoré 

zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD a do záujmových krúžkov 
povinná;  

 Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností; 
 Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie 

sumy peňazí, mobil a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť;  
 Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, 

drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie;  
 Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické 

potreby;  
 Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom 

zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne 
nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti 
na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii školy; 

 V prípade mimoriadneho prerušenia školského vyučovania je žiak povinný 
zúčastňovať sa dištančnej formy vzdelávania; 

 Budova školy sa ráno uzavrie o 750 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto čase do školy, 
budú do školskej budovy vpustení po zápise do zošita oneskorených príchodov. 
Neospravedlnený čas meškania sa žiakom bude započítavať do neospravedlnených 
hodín; 

 Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené do vestibulu školy vstúpiť so skejtom, 
kolieskovými korčuľami, kolieskovou obuvou, jazdiť na bicykloch, kolobežke 
a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. 
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II. Triedna samospráva 

Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy, ktorú volí žiacky 
kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa v tomto zložení:  

a) predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, dbá 
o inventár triedy, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným 
vyučujúcim, kontroluje prácu funkcionárov triednej samosprávy, 

b) podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti, 

c) pokladník – vyberá od žiakov vstupné, náhradu škôd a pod., 

d) nástenkár – organizuje prácu žiakov pri vyhotovovaní nástenných novín a pri 
výzdobe triedy. 

Ďalších členov triednej samosprávy si volia triedne kolektívy podľa vlastného 
uváženia. 

Súčasťou triednej samosprávy sú aj členovia školského parlamentu. Triedna 
samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa. 

III. Príchod žiaka do školy  
 Žiakom navštevujúcim ŠKD sa umožní vstup od budovy školy od 600 do 715 hod. Do 

budovy školy vstupujú žiaci samostatne a organizovane;  
 Rodičia, ktorí sprevádzajú žiakov, nemajú do budovy školy povolený vstup!;  
 Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako o 730 hod., čakajú vo vestibule školy. Do tried 

môžu odísť až o 730 hod.; 
 Žiak po príchode do školy sa v šatni vyzlečie, prezuje sa do hygienicky vhodných 

prezuviek, uloží si v nej veci a najneskôr do 745 hod. zaujme svoje miesto v triede; 
 Každý žiak by mal byť na svojom pracovnom mieste pripravený na vyučovanie o 745 

hod.;  
 Začiatok vyučovania je o 750 hod.; 
 Žiaci, ktorí prichádzajú do školy na bicykloch, ich uzamknú a odložia do vyhradeného 

priestoru pri škole;  
 Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni je povinný sa prihlásiť na obed 

prostredníctvom čipového zariadenia; 
 V prípade, ak žiak svoj čip zabudne doma, je povinný to oznámiť ráno pred 

vyučovaním vedúcej ŠJ, ktorá ho na obed prihlási; 
 Žiaci sa zdržujú len v časti šatne, vyhradenej pre ich triedu a len nevyhnutný čas 

na prezutie a odloženie vrchného ošatenia. Skrinky žiaci otvárajú a zatvárajú bez 
zbytočného hluku;  

 Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede 
a u TU;  

 Ak sa žiak nemohol z vážnych príčin pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať 
domácu úlohu, ospravedlnení sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku vyučovacej 
hodiny. V priebehu hodiny sa ospravedlnenie neakceptuje; 
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IV. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách 
 

 Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými potrebami 
a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín; 

 Na vyučovacích hodinách sedí na určenom mieste podľa zasadacieho poriadku; 
Svoje miesto zaujme počas zvonenia. Určené miesto nesmie svojvoľne meniť; 

 Počas vyučovania sedí disciplinovane, plní uložené povinnosti, pozorne sleduje 
učiteľov výklad a odpovede spolužiakov, aktívne a samostatne pracuje, 
nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje, nenašepkáva, nerozptyľuje pozornosť 
spolužiakov, práce odovzdáva vyučujúcemu nepoškodené počmáraním, natrhnutím 
alebo pokrčením. Bez povolenia vyučujúceho nesmie opustiť svoje miesto v učebni; 

 Žiak nepoužíva mobilný telefón; 
 Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím 

ruky;  
 V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na 

vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá 
znížená známka zo správania podľa kritérií stanovenými v tomto školskom poriadku; 

 Známky, resp. poznámky k práci žiaka sa zaznamenávajú prostredníctvom 
elektronickej žiackej knižky, resp. u žiakov 1. stupňa prostredníctvom žiackej knižky; 

 Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho 
odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním;  

 Triedu, učebňu, telocvičňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa; 
 Pri vstupe dospelej osoby do školy alebo triedy zdraví žiak dospelú osobu pozdravom 

„Dobrý deň“, pri odchode „Dovidenia“; 
 Ak počas vyučovania vstúpi do učebne dospelá osoba, žiaci sa pozdravia tak, že sa 

postavia, sadnú si len na pokyn učiteľa. Rovnako zdravia pri jej odchode z triedy. 
Na hodinách TSV, VYV, TECH, pri laboratórnych prácach a pri písaní kontrolných 
prác žiaci nevstávajú. Okrem uvedených bodov sa žiaci v odborných učebniach 
riadia príslušným pracovným poriadkom.  

 Na hodiny TSV sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov učiteľa 
TSV;  

 Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu TSV predložiť potvrdenie 
od lekára. Rodič môže ospravedlniť žiaka z TSV raz za polrok;  

 Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje miesto a 
všetky spoločné priestory triedy a školy; 

 Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné spôsobené 
škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka, 
podľa rozsahu zavinenia. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy; 

 Manipulovať s oknami, závesmi, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi 
môžu žiaci len so súhlasom učiteľa;  

 Žiak má právo slušným spôsobom a vo vhodnom čase vyjadriť svoj názor a požiadať 
učiteľa o vysvetlenie a riešenie problému. Do riešenia problému sa môže zapojiť 
cez zástupcu v školskom parlamente. Žiak má právo riešiť problém i cez 
koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí a šikanovania alebo 
výchovného poradcu; 
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 Žiak je povinný počas neprítomnosti na hodine využiť pomoc spolužiakov, prípadne 
s vyučujúcim konzultovať a prebratú látku dobrať. Je povinnosťou žiaka priebežne 
sa informovať o prebratej látke počas neprítomnosti v škole; 

 Žiacka knižka sa bude používať iba pre žiakov 1. stupňa. Žiaci (1. stupeň) nesmú 
prepisovať údaje v žiackej knižke. Na 2. stupni sa bude využívať už len elektronická 
žiacka knižka. Rodič resp. zákonný zástupca je ihneď prostredníctvom platformy 
EDUPAGE informovaný o známke; 

 Žiak 1. stupňa je povinný dať podpísať rodičovi známky v žiackej knižke minimálne 
raz do týždňa; 

 Do školy nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov (PC 
hry, hracie kocky, karty, CD a MP3 prehrávače, prenosné PC...) prípadne ohrozujú 
ich bezpečnosť a zdravie (nože, dýky, skalpely, ihly, boxery, výbušniny, zábavnú 
pyrotechniku, balenia slzotvorného plynu alebo rôznych zapáchov, spray, akékoľvek 
zbrane alebo ich atrapy, cigarety, drogy, alkohol, erotické časopisy, literatúru 
propagujúcu nacizmus, xenofóbiu, násilie, ...). Osobitne cenné predmety (klenoty) 
a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť; 

 Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma alebo v školskom klube. Ak sa nemohol z 
vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo si vypracovať domácu úlohu, 
ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod 
svojej nepripravenosti; 

 Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku;  
 Manipulovať s oknami a elektrickými vypínačmi môžu len žiaci so súhlasom učiteľa; 
 V našej škole netolerujeme šikanovanie v žiadnej podobe! Pre podrobnejšie 

vysvetlenie uvedieme v osobitnej kapitole, ako sa v škole šikanovanie prejavuje, 
ako má situáciu riešiť šikanovaný žiak, čo má robiť svedok šikanovania a aké sú 
tresty za šikanovanie.  

 
V. Správanie sa žiakov počas prestávok 
 

 Malé prestávky sú desaťminútové a veľká prestávka po druhej vyučovacej hodine 
trvá 15 minút. Po prvej hodine je malá 5 minútová prestávka; 

 Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach a pripravujú sa na 
nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú 
určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie 
sociálneho zariadenia, vykonanie osobnej hygieny; 

 Cez malé prestávky vychádzajú na chodbu iba žiaci, ktorí sú určení ísť po pomôcky, 
alebo na toaletu; 

 Počas druhej prestávky sa žiaci voľne pohybujú po určených priestoroch (chodby – 
podľa pokynov dozor konajúcich učiteľov);  

 Počas veľkej prestávky si môžu žiaci zakúpiť cez čipové zariadenie výrobky z 
mliečneho automatu;  

 Počas veľkej prestávky týždenníci, sa starajú o vyvetranie a poriadok v triede;  
 Do odbornej učebne, telocvične, dielne vchádzajú žiaci len v sprievode učiteľa;  
  Odpadky odhadzujú žiaci do smetných košov; 
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 Je zakázané odhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, umývadlách alebo 
vyhadzovať ich cez okná a voľne v školskom areáli; 

 Všetky písomnosti, potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa v 
kancelárii školy;  

 Vstup žiakov do kabinetov je povolený len v prítomnosti učiteľa. Žiaci majú zakázané 
brať učebné pomôcky bez prítomnosti učiteľa; 

 K spolužiakom sa správajú kamarátsky a pomáhajú si v práci, nevyvolávajú hádky 
a bitky, hrubo sa nevyjadrujú, nešikanujú spolužiakov;  

 Žiakom je zakázané: 
a) sadať na parapetné dosky, 
b) vstupovať cez prestávky do iných tried bez udania dôvodu, 
c) prechádzať z jedného poschodia na iné bez udania dôvodu, 
d) postávať pri zábradlí a na schodoch, 
e) opúšťať školskú budovu počas vyučovania a prestávok, 
f) bezdôvodne dlho sa zdržiavať na toaletách, 
g) pobehovať po triede, chodbách a hlučne sa správať, 
h) ohrozovať bezpečnosť iných spolužiakov. 

 Žiaci majú zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a narkotiká, hrať hazardné 
hry, predávať, kupovať počas vyučovania v priestoroch školy medzi sebou 
akýkoľvek tovar; 

 Na odevoch, doplnkoch a školských pomôckach je zakázané propagovať drogy, 
fašistické a rasistické symboly a nápisy. Je tiež zakázané nosiť do školy texty a 
obrázky s takýmto obsahom, písať takéto texty (kresliť obrázky ) do zošitov, kníh a 
na školský nábytok; 

 Žiak desiatuje cez prestávku po druhej vyučovacej hodine; 
 Súčasťou školy sú aj sociálne zariadenia. Všetci žiaci dodržujú v sociálnych 

zariadeniach poriadok a čistotu; 
 Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky; 
 Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a 

disciplinovane čakajú pred triedou na učiteľa, ktorý ich odvedie; 
 Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať cez okno papiere a iné 

odpadky; 
 Počas veľkej prestávky sa žiaci môžu zdržiavať na chodbách školy. Veľkú prestávku 

žiak využíva na voľný pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na 
ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z prechádzajúcej prestávky sa žiaci 
vracajú do tried 3 minúty pred začiatkom vyučovacej hodiny; 

 Žiak má vždy vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i 
nepedagogickým pracovníkom), ako aj voči spolužiakom. 

 
VI. Správanie žiaka v školských priestoroch v čase mimo vyučovania 

 Žiak sa môže zdržiavať v školských priestoroch v čase mimo vyučovania len pri jeho 
účasti na popoludňajších akciách triedy alebo školy; 

 Žiak sa prezúva do hygienicky neškodných prezuviek aj na mimo-vyučovacie aktivity 
v škole; 

 Na akciách dodržiava pokyny pedagogického dozoru;  
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 Žiakom nie je dovolené pohybovať sa v iných priestoroch, ako je priestor určený na 
popoludňajšiu aktivitu; 

 Na akcii sa zúčastňuje aktívne, dodržiava na nej pravidlá slušného správania;  
 Po skončení akcie sa zbytočne nezdržiava v školskej budove ani pred školskou 

budovou; 
 Na popoludňajšiu záujmovú činnosť prichádza žiak 5 minút pred jeho začiatkom. 

Žiaci čakajú na vyučujúceho v šatni školy alebo na mieste, ktoré im určil vedúci 
záujmového útvaru; 

 Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase 
určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľkou školy. 

VII. Používanie mobilných telefónov 

 Ak počas vyučovania nesmie mať aktívny mobilný telefón! Prikazuje to 
vyhláška MŠVVŠ SR 320/2008 z 23. júla 2008 o základnej škole § 20 
odsek 7. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý. Zakazuje 
sa dobíjať mobilné telefóny v škole!  

 V nadväznosti na stále väčší rozmach internetu a sociálnych sietí, ktoré majú okrem 
pozitívneho v súčasnosti aj čoraz viac negatívnych dôsledkov, na základe 
prerokovania v PDG rade sa riaditeľka školy rozhodla upraviť používanie mobilných 
zariadení na našej škole, s cieľom predísť šikanovaniu a kyberšikane medzi žiakmi 
a učiteľmi školy. 

Novoprijatými opatreniami sú: 

1. Zákaz používania mobilných zariadení v priestoroch školy. 
2. Povinnosť každého žiaka vypnúť mobilné zariadenie pred vstupom do budovy  

a jeho následné zapnutie až po odchode z budovy školy. Počas vyučovania  
je povinnosťou každého žiaka mať mobilné zariadenie uložené v aktovke alebo u TU. 

3. Zákaz vyhotovovania obrazového alebo zvukového záznamu iných žiakov 
a pedagogických + nepedagogických zamestnancov.  

4. V odôvodnenom prípade potreby použitia mobilného zariadenia je žiak povinný 
požiadať o povolenie učiteľa. 

5. Ak žiak na vyučovaní nedovolene použije mobilné zariadenie, vyučujúci je oprávnený 
mu ho odobrať.  
 

K vyššie uvedeným opatreniam naša škola pristupuje po odhalení prípadov, kedy si žiaci 
neoprávnene nahrávali učiteľov či spolužiakov na mobilné zariadenia a následne takéto 
fotografie/videozáznamy zverejňovali na súkromných sociálnych sieťach, resp. tieto si 
navzájom preposielali s cieľom ich zosmiešnenia. Ďalej sa zistilo, že rodič využitím smart 
hodiniek sledovali správanie svojho dieťaťa na vyučovacích hodinách i mimo nich bez 
udelenia súhlasu vyučujúceho (porušenie GDPR). Je dôležité si uvedomiť, že takéto 
protiprávne konanie sa v konečnom dôsledku môže považovať až za trestný čin, ktorým je 
ohováranie podľa § 373 Trestného zákona.  
 

Je potrebné si uvedomiť, že dosah kyberšikany môže byť až natoľko vážny, že svojím 

charakterom dokáže svojej obeti ublížiť. 
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Obmedzenie používania mobilných zariadení na našej škole je zahrnuté 

v Školskom poriadku a jeho porušenie môže mať za následok v krajných 

prípadoch uloženie výchovného opatrenia žiakovi, ktoré tento bod Školského 

poriadku porušil. 

 
 Ak žiak poruší toto nariadenie, mobilný telefón vypne, toto porušenie ŠP bude 

zaznamenané v EŽK. V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ telefón zoberie 
odovzdá ho TU. TU informuje rodiča o porušení školského poriadku ich dieťaťom 
a po oznámení rodičovi / zákonnému zástupcovi žiaka bude žiakovi udelené 
výchovného opatrenia. Následne TU vráti mobil rodičom. 

 Použitie mobilného telefónu v škole je možné len za nasledovných podmienok: 
a) Žiak ho môže používať len v odôvodnených prípadoch na kontakt s rodičmi, ak 

nie je iná možnosť; 
b) Použitie mobilného telefónu oznámi žiak dozor konajúcemu učiteľovi, prípadne 

inému vyučujúcemu; 
c) Na iné účely nesmie žiak mobilný telefón používať (napr. fotografovanie, 

nahrávanie, hry, SMS, ...); 
d) Mobilné telefóny sa nesmú používať ani ako kalkulačka; 
e) Počas vyučovania aj počas pobytu v ŠKD musí byť mobilný telefón žiaka 

vypnutý; 
f) Počas vyučovania v odborných učebniach je zakázané používať vlastné USB – 

kľúče a CD – nosiče bez povolenia vyučujúceho;  
g) Škola nezodpovedá za poškodenie alebo stratu mobilného telefónu ani iného 

elektronického zariadenia, ktoré si žiak prinesie do školy.  

VIII. Povinnosti týždenníka 

 Týždenníkov menuje TU;  
 Pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie, 
 Na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásia neprítomných žiakov, 
 Cez prestávky vetrajú a čistia tabuľu, 
 Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, 

zatvoria okná a skontrolujú čistotu v triede, 
 Ak do 5 minút od začiatku hodiny nepríde do triedy vyučujúci, ich povinnosťou je 

upozorniť na to vedenie školy 
 Počas malých prestávok týždenníci zotierajú tabuľu suchou handrou; 
 Počas veľkej prestávky a po vyučovaní zotierajú týždenníci tabuľu mokrou hubkou; 
 Prinášať a odnášať učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich; 
 Starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede po skončení každej 

vyučovacej hodiny; 
 Hlásiť TU poškodenie inventára triedy; 
 Dozrieť na to, aby po poslednej vyučovacej hodine učebňa zostala v primeranom 

poriadku, (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené 
vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá). 
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IX. Šikanovanie 

Ako sa prejavuje šikanovanie v škole? 

 fyzické (telesné) útoky; 
 urážlivé prezývky; 
 nadávky; 
 posmech; 
 tvrdé príkazy agresora vykonať určitú činnosť proti vôli obeti; 
 odcudzenie veci a podobne; 
 nepriame formy šikanovanie sú tiež zámerné prehliadanie a ignorovanie obete.  

Čo musí urobiť žiak, ak je obeťou šikanovania?  

 ak má žiak pocit, že mu niekto ubližuje či už telesne alebo psychicky, je potrebné, aby 
to povedal čo najskôr v škole TU, pedagogickému dozoru, koordinátorke primárnej 
prevencie drogových závislostí a šikanovania, výchovnej poradkyni alebo vedeniu 
školy, doma rodičom.  

Aká je povinnosť žiaka, ktorý je svedkom šikanovania?  

 ak je žiak svedkom šikanovania, je povinný podľa svojich možností zabrániť 
šikanovaniu a ohlásiť ho čo najskôr v škole TU, pedagogickému dozoru, koordinátorke 
primárnej prevencie drogových závislostí a šikanovania, výchovnej poradkyni alebo 
vedeniu školy. Ak to neurobí, môže byť potrestaný za porušenie školského poriadku 
niektorým z výchovných opatrení; 

Potrestanie žiaka za šikanovanie  

Žiak bude za šikanovanie potrestaný podľa závažnosti činu:  

 pokarhaním triednym učiteľom; 
 pokarhaním riaditeľom školy; 
 zníženou známkou zo správania o 1. – 3. stupne opakované menej vážne formy 

šikanovania.  

V mimoriadnych prípadoch použije škola ďalšie opatrenia: 

 odporučí rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do 
diagnostického centra, prípadne do liečebno-výchovného sanatória; 

 oznámi to príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; 
 pri podozrení, že bol spáchaný trestný čin, oznámi to príslušnému útvaru Policajného 

zboru SR (žiak, ktorý dovŕšil 14 rokov, je trestne zodpovedný za svoje činy); 
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Dôležité upozornenie: Šikanovanie podľa závažnosti je považované za 

priestupok alebo vo vážnejších prípadoch za trestný čin (v prípadoch 

ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania 

osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpeže, krádeže, poškodenia alebo 

používania vecí bez dovolenia majiteľa). 

X. Odchod žiakov zo školy 

 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky a je 
povinný poupratovať svoje miesto a vyložiť na lavicu svoju stoličku; 

 Týždenníci očistia tabuľu, zatvoria okná, uzavrú vodovodné kohútiky a vypnú 
osvetlenie; 

 Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe pri šatni sa prezujú, uložia si prezuvky 
do skrinky, zoradia sa do dvojstupu a pod vedením učiteľa buď opustia budovu školy 
alebo pôjdu na obed do ŠJ; 

 Ak je v súrnych prípadoch potrebné, aby žiak opustil budovu školy počas vyučovania, 
môže tak urobiť iba, ak si ho rodič - zákonný zástupca príde osobne vyzdvihnúť. Pred 
odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa; 

 Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené; 
 Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v šatni a disciplinovane odíde do 

jedálne kde čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho 
stolovania. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní 
sa žiak odchádza domov, prípadne na krúžkovú činnosť; 

 Pri školskej jedálni si žiaci kabáty, bundy, svetre, vetrovky zavesia na vešiak. Lavičky 
slúžia na sedenie, preto si školské aktovky žiaci ukladajú pod lavičky. Na to dohliada 
vyučujúci, ktorý mal so žiakmi poslednú vyučovaciu hodinu; 

 Zo školského klubu môže žiak odísť sám len na písomné vyžiadanie rodiča, v ostatných 
prípadoch si po žiaka prídu rodičia, rodinní príslušníci osobne; 

 Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí 
byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov; 

 Ak má žiak poslednú vyučovaciu hodinu telesnú a športovú výchovu, svoj priestor 
v triede si žiak uprace pred hodinou telesnej a športovej výchovy. Na to dohliadnu 
týždenníci. V prípade ak žiaci nesplnia túto povinnosť Školského poriadku, upozornia 
na túto skutočnosť TU; 

 Ak má žiak poslednú hodinu TSV, po hodine sa žiak v šatni prezlečie a vyučujúci TSV 
žiakov odprevadí z budovy školy alebo na obed do ŠJ. 

XI. Iné povinnosti žiaka 

 Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom TU. 
 Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to TU, ktorý urobí ďalšie opatrenia. Po preverení 

straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa. 
 Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, 

používať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky. Porušenie je riešené 
výchovným opatrením alebo znížením známky zo správania. 
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 Kolektívy tried sú povinné udržiavať svoju triedu a šatňu v čistote. V prípade 
nalepených žuvačiek, čiernych šmúh na podlahe, popísaných lavíc a stoličiek a iného 
znečistenia TU zabezpečí raz za mesiac jeho odstránenie žiakmi triedy. 

 Žiaci sú povinní šetriť školské zariadenie, šetrne zaobchádzať s učebnicami a učebnými 
pomôckami, nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, 
neznečisťovať školské prostredie, nepísať po laviciach, stenách a dverách v sociálnych 
zariadeniach. 

 Žiaci sú povinní ihneď nahlásiť TU zmenu svojho trvalého alebo prechodného bydliska, 
prípadne iné zmeny v základných osobných údajoch. 

XII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenia 

 Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. 
Akékoľvek poškodenie, či z nedbanlivosti alebo úmyselné, je rodič žiaka povinný v plnej 
miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy; 

 Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak poškodí učebnicu 
v priebehu školského roka, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju 
uhradiť; 

 Žiak zachováva svoju žiacku knižku v slušnom a udržiavanom stave počas celého 
školského roka (iba žiaci 1. stupňa); 

 Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice vráti škole z ktorej odchádza; 
 Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu 

stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventára triedy; 
 Poškodenie majetku v správe školy rieši TU so zákonným zástupcom, ktorý je povinný 

škodu nahradiť. 

IX. Oslovenie, pozdravy, komunikácia 
 

 Žiak oslovuje všetkých zamestnancov titulom pán – pani. Pri prvom stretnutí počas 
dňa pozdraví každého zamestnanca školy. 

 Ku spolužiakom sa správa priateľsky, oslovuje ich krstným menom. 
 Nepoužíva vulgárne výrazy a nebije sa. 
 Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie sa považuje 

za šikanovanie.  
 Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa považuje 

za porušenie školského poriadku. 

X. Správanie sa žiaka v školskej jedálni 

 Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni. V nej sa žiaci zdržujú len počas 
podávania stravy. Do jedálne prichádzajú disciplinovane bez tašiek, ktoré majú uložené 
pod lavičkami pri ŠJ; 

 V jedálni žiaci nebežia, v rade sa nepredbiehajú, pri stole sa správajú disciplinovane a 
potichu. Dodržiavajú pokyny učiteľov, vychovávateliek, vedúcej ŠJ. Je zakázané 
poškodzovať zariadenie ŠJ a vynášať riad alebo príbor zo ŠJ; 

 Žiaci sú povinní po zjedení stravy nechať po sebe čisté miesto pri stole, zasunúť 
stoličku a odniesť všetok použitý riad k okienku na to určenému; 
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 Žiaci majú zakázané vynášať stravu zo ŠJ; 
 Šupy z ovocia, servítky a pod. odhadzujú žiaci do koša. 

XI. Správanie sa žiaka na verejnosti 

Žiak reprezentuje školu aj na verejnosti, preto je povinný slušne sa správať i v čase mimo 
vyučovania, počas voľných dní i cez prázdniny. Úctivo sa správa k svojim rodičom, 
súrodencom, priateľom i spolužiakom. Správa sa tak, aby neporušoval zásady 
spolunažívania a mravné normy.  

 Žiak je zdvorilý voči dospelým občanom, najmä chorým ľuďom a ženám, k starším 
ľuďom, uvoľňuje miesto v dopravných prostriedkoch. Je pozorný i k telesne 
postihnutým spolužiakom i občanom. Podľa potreby im ochotne pomáha.  

 Na cestách, na uliciach i na križovatkách dodržiava dopravné predpisy. V mestách 
sa riadi pokynmi príslušníkov dopravných orgánov alebo svetelnými signálmi.  

 Nesmie sa zdržiavať v podnikoch verejného stravovania, v ktorých sa podávajú 
alkoholické nápoje, dlhšie ako potrebuje na konzumáciu objednaného jedla a 
nealkoholického občerstvenia.  

 Ak žiak verejne vystupuje, je povinný o tom informovať TU, kvôli prehľadu o 
mimoškolskej aktivite žiaka.  

 Žiaci, ktorí sa v škole i mimo nej správajú príkladne, ktorí si plnia svoje povinnosti, 
prípadne vykonávajú statočný čin, môžu dostať odmeny a pochvaly.  

 Žiak sa nesmie zapájať do stretnutí so skupinami mládeže, ktoré vykonávajú trestnú 
alebo inak spoločensky škodlivú činnosť.  

 V kontakte s cudzími ľuďmi je opatrný.  
 Žiak je povinný i mimo školy chrániť si svoje zdravie; sú mu zakázané všetky 

činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé (napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, 
používanie zdraviu škodlivých látok, dlhodobá návšteva počítačových herní a pod.),  

 Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej 
budovy a areálu školy (napr. do obchodu ...).  

XI. Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad 

 Žiak prichádza do školy a na všetky školské a mimoškolské podujatia oblečený a 
upravený vhodne a čisto. Dbá na svoju osobnú hygienu a zovňajšok, v čistote 
udržiava hlavne ruky a vlasy. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov, 
líčenie tváre a výstredná úprava nechtov, nosenie drahých šperkov a 
piercingu je neprípustné.  

 Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutie v škole botasky, 
tenisky a cvičky a obuv s čiernou podrážkou. 

 Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami. 
 Žiaci v škole nesmú nosiť na hlavách čiapky. 
 Na hodinách telesnej a športovej výchovy je žiak oblečený do športového úboru. 

 
XII. Povinnosti žiaka mimo školy 

 Na školských výletoch, exkurziách a akciách mimo školy, sa žiak správa spôsobom, 
ktorý robí česť a dobré meno škole. 
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 Úctivo a zdvorilo sa správa k rodičom, priateľom, pedagogickým a ostatným 
zamestnancom školy. Pri stretnutí ich úctivo pozdraví. 

 Žiak sa správa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa 
vyjadruje. 

 Žiak je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a ženám. Uvoľní im miesto v 
dopravnom prostriedku.  

 Žiak základnej školy môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 
rokov. 

XIII. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní 
a školských akciách  

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

chrániť svoje 

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

oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom.  
 V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých 

činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.  
 Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia 

a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 
 Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 
 Každý žiak je povinný si zabezpečiť vhodnú obuv na prezúvanie. 
 Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami. 
 Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov.  
 Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické 

látky a drogy. 
 Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady – dôsledne si umyje ruky po použití 

sociálneho zariadenia i pred jedlom. 
 Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej 

triedy vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak 
dodržoval správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní. 

 Každý pedagóg je povinní zohľadňovať zrakové, sluchové problémy i výšku vzrastu 
žiaka.  

 V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie 
prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov. 

 Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne 
povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

 Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 
 Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického 

zamestnanca (vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávateľku...). 
 Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo 

onemocnení informovať rodičov žiaka. 
 Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu 

je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov. 
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 Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú 
lekársku pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický doprovod, ktorý podá 
ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o 
poskytnutej predlekárskej prvej pomoci. 

 Lekárnička je uložená u zástupkyni riaditeľky školy, v školskej dielni, v kabinete 
telesnej a športovej výchovy, v kabinete 1. a 2. ročníka a v kabinete 3. a 4. ročníka 
a v kabinete ŠKD.   

 Žiak môže byť oslobodený od povinných hodín telesnej a športovej výchovy zo 
zdravotných dôvodov len po odovzdaní lekárskeho potvrdenia na predpísanom 
tlačive. Lekárske tlačivo musí byť doplnené žiadosťou od rodiča na úplné/čiastočné 
oslobodenie dieťaťa z TSV. 

 Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu školy zodpovedá za 
bezpečnosť žiaka učiteľ až do návratu do objektu školy.  

 Ak zistí učiteľ u žiaka nevoľnosť, teplotu alebo poranenie, upovedomí o tom rodičov.  
 Učiteľ žiakovi nepodáva žiadne lieky, z dôvodov neznalosti zdravotného stavu – 

(možnosť alergie). 

XIV. Postup školy v prípade neriešenia neospravedlnených hodín 

 Vyučovacie hodiny, za ktoré žiak neprinesie lekárske alebo rodičovské 
ospravedlnenie do 3 dní od nástupu na vyučovanie sa evidujú ako neospravedlnené 
a vyznačia sa v elektronickej triednej knihe; 

 Do elektronickej triednej knihy sa zapisujú aj neskoré príchody žiaka na prvú 
vyučovaciu hodinu, nedovolené opustenie budovy školy počas vyučovania, ale aj 
bezdôvodná neprítomnosť na kultúrnych, športových a iných aktivitách 
organizovaných školou počas vyučovania; 

 Vymeškané hodiny sa spočítajú a evidujú ako ospravedlnené alebo neospravedlnené 
hodiny; 

 Ak počet neospravedlnených hodín presiahne 6 vyučovacích hodín, triedny učiteľ 
informuje o tejto skutočnosti riaditeľa školy a zákonných zástupcov, pozve ich 
preukázateľným spôsobom (písomne) na pohovor, z ktorého vyhotoví Záznam o 
pohovore; 

 Za správnosť postupu a vyhotovenia všetkých dokladov zodpovedá triedny učiteľ. 

Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné 

konať vo veci: 

 ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, 
riaditeľka školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť zriaďovateľovi, v ktorej má 
zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny;  

 ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom 
školskom roku, je zriaďovateľ povinný na základe oznámenia riaditeľa školy začať 
priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4, § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak žiak 
vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany 
zriaďovateľa podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre 
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podozrenie so spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže 
podľa § 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.   

Odmeny a výchovné opatrenia 

Pochvaly  

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú v zmysle § 58 školského zákona, za mimoriadny 

prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin.  

Pochvaly sa udeľujú za vzorné plnenie povinnosti a vzorné správanie sa počas vyučovania 

alebo na akciách usporiadaných školou. Pochvaly sa udeľujú spravidla na zhromaždení 

triedy alebo školy a zaznamenávajú sa do triedneho výkazu. Pochvala môže byť udelená 

TU alebo riaditeľom školy. Návrh na udelenie pochvaly TU alebo riaditeľom školy sa 

prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenáva sa do katalógového listu žiaka. 

Za vzornú dochádzku do školy môže TU udeliť žiakovi pochvalu od TU, riaditeľovi školy 

podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo navrhnúť žiaka na iné ocenenie 

riaditeľom školy a OZ „Severáčik“.  

1. Pochvaly TU – sa udeľujú pred kolektívom triedy: 
 Za vynikajúci prospech – do 1,0 za jednotlivé polroky 
 Za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín za jednotlivé polroky 
 Za reprezentáciu školy v súťažiach, ktoré nie sú organizované IUVENTOU 
 Za reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. 
 Za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 
 Za dlhodobú aktívnu prácu na vyučovaní resp. v žiackej školskej rade 
 Za vytváranie korektných vzťahov medzi spolužiakmi 
 Za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné 
uznanie inou osobou alebo inštitúciou 
 

2. Pochvaly riaditeľkou školy – sa udeľujú pred všetkými žiakmi školy: 
 Za vynikajúci prospech – do 1,0 počas celého školského roka 
 Za vynikajúcu dochádzku do školy počas celého školského raka – 0 vymeškaných 
hodín 

 Za reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. 
 Za úspešnú reprezentáciu školy – 1. – 3. miesto v okresných, krajských a 
celoslovenských súťažiach a olympiádach organizovaných IUVENTOU 

 Za príkladný čin – záchranu života, za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup 
k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.  

Okrem pochvaly triednym učiteľom a pochvaly riaditeľkou školy je možné žiakovi udeliť aj 

iné ocenenie spravidla formou poďakovania, diplomu, čestného uznania, knižnej odmeny 

a pod. Takéto ocenenia sa udeľujú za viacnásobnú reprezentáciu školy v súťažiach a 

projektoch v rámci školského roka, resp. za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži na 
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miestnej úrovni a pod. Ocenenia sa udeľujú spravidla na konci školského roka, resp. po 

skončení danej súťaže a nezaznamenávajú sa do triedneho katalógu. Na základe 

odporúčania triedneho učiteľa a posúdenia pedagogickej rady môže byť pochvala, resp. 

iné ocenenie žiaka ústne i písomné ako i knižné, vecná odmena alebo zápis do kroniky 

školy. 

Opatrenia na posilnenie disciplíny 

Pokarhania 

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu 

známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a 

poklesku.  

Opatrenia vo výchova na posilnenie disciplíny sa ukladajú po objektívnom prešetrení za 

menej závažné, závažné a hrubé porušenie ŠP. Opatrenia sa udeľujú so súhlasom 

riaditeľky školy po prerokovaní v pedagogickej rade. O udelení výchovného opatrenia 

informuje škola preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenia 

žiaka sa zaznamenávajú do katalógového listu.  

Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Pri 
porušeniach tohto bodu je na riešenie prizvaný predseda výchovnej komisie, zákonný 
zástupca, TU, prípadne polícia. Za opakované porušenia tohto bodu je žiakovi navrhnuté 
jedno z výchovných opatrení alebo znížená známka zo správania. 

Ak žiak poruší ŠP: 

1. Učiteľ si predvolá do školy rodičov 
2. Pri opakovanom a alebo závažnom či mimoriadne závažnom porušení ŠP budú 

predvolaní zákonní zástupcovia k riaditeľke školy, prípadne TU písomne upozorní 
oddelenie sociálnej starostlivosti na zanedbávanie výchovy rodičmi. 

3. Za porušenie ŠP budú žiakovi podľa závažnosti previnenia navrhnuté tieto výchovné 
opatrenia 

 Napomenutie TU 
 Pokarhanie TU 
 Pokarhanie riaditeľom školy 
 Znížená známka zo správania 2. stupňa 
 Znížená známka zo správania 3. stupňa 
 Znížená známka zo správania 4. stupňa 

Napomenutie TU ukladá z vlastnej iniciatívy, pokarhanie so súhlasom riaditeľky školy. 

Neospravedlnené hodiny: 

Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená 

známka zo správania alebo škola môže oznámiť rodičov žiaka na priestupkové oddelenie 

mestského úradu pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.  
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 Za 2 – 3 neospravedlnené hodiny prerokováva TU so žiakom návrh na 
napomenutie od TU.  

 Za 4 – 5 neospravedlnených hodín TU udeľuje žiakovi pokarhanie TU – 
prerokované v pedagogickej rade.  

 Za 6 – 9 neospravedlnených hodín podáva TU riaditeľke školy návrh na 
pokarhanie od riaditeľa školy – prerokované v pedagogickej rade.  

 Za 10 – 25 neospravedlnených hodín navrhuje TU zníženú známku zo správania 
2. stupňa (uspokojivé) – prerokované v pedagogickej rade.  

 Návrh na zníženú známku zo správania 3. stupňa (menej uspokojivé) predkladá 
TU za 26 – 60 neospravedlnených hodín – prerokované v pedagogickej rade 

 Nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje TU žiakovi zníženú známku zo 
správania 4. stupňa (neuspokojivé) – prerokované v pedagogickej rade. 
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Tab. Kritéria na posilnenie disciplíny 

 Opatrenia na posilnenie disciplíny 

Výchovné opatrenia 
Napomenutie 

TU 
Pokarhanie TU Pokarhanie RŠ Znížená známka  

zo správania 2. stupňa 

Znížená známka  
zo správania 3. stupňa 

Znížená známka  
zo správania 4. stupňa 

Priestupok:  

Zabúdanie 

pomôcok, 

zabúdanie DÚ 

5 x 6-7 x 8-10 x  11 x x x 

Oneskorené 

príchody na 1. 

vyučovaciu hodinu 

2 x 3-4 x 5-6 x 7 x x x 

Zápisy 

disciplinárneho 

charakteru  

3 x 4-5 x 6-10 x 11 a viac x x 

Neplnenie si 

týždenníckych 

povinností 

5 x 6-7 x 8 x x x 

Neospravedlnené 

hodiny 

2-3 4-5 6-9 10-25 26-60 61 a viac 

Nosenie vecí do 

školy, ktoré 

ohrozujú 

bezpečnosť žiakov 

(pyrotechnika, 

zbrane, nôž, 

x 1 x 2 x 3-4 x 5 a viac x x 
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zapaľovač, 

zápalky...) 

Neslušné 

vyjadrovanie sa 

x 1 x 2-3 x 3-5 x 6 a viac x x 

Dokázané klamstvo 

žiaka 

x 1 x 2-3 x 4 a viac x x x 

Úmyselné ničenie 

výzdoby triedy, 

školy, majetku 

x 1 x 2 x 3 a viac x x x 

Propagácia fašizmu 

a rasizmu 

x 1 x 2 x 3 a viac x x x 

Vulgárne 

vyjadrovanie sa 

x x 1 x 2 x 3 a viac x x 

Drobná krádež x x 1 x 2 x 3 a viac x x 

Bezdôvodné 

opustenie školy 

x 1 x 2 x 3 a viac x x x 

Podpísanie známky 

za rodiča 

x 1 x 2 x viac x x x 

Nerešpektovanie TU 

v súvislosti 

s manipuláciou 

mobilným 

telefónom počas 

VVP alebo iného 

multifunkčného 

zariadenia do školy  

x 1 x 2 x 3 x x x 
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Použitie smart 

hodiniek na 

odposluch počas 

VVP i mimo neho 

bez súhlasu 

vyučujúceho, resp. 

dotknutých osôb 

x x 1 x 2 x 3 x viac x + hlásenie 
porušenia § 373 

Trestného zákona + 
porušenie Zákona o 

GDPR  

Úmyselné fyzické 

napadnutie 

spolužiaka a aktívna 

spoluúčasť – nie je 

potrebné lekárske 

ošetrenie 

x x 1 x 2 x  3 x x 

Slovný alebo 

písomný útok (aj na 

sociálnych sieťach) 

na učiteľa 

x x x 1 x 2 x viac x 

Šikanovanie žiakov x x 1 x 2 x viac x x 

Fajčenie v škole x x 1 x 2 x viac x x 

Konzumácia 

alkoholu v škole 

alebo na školských 

podujatiach 

x x x 1 x 2 x x 

Prinesenie alkoholu 

do školy alebo na 

školské podujatie 

x x x 1 x 2 x x 
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Úmyselné 

poškodenie 

školského majetku, 

vandalizmus, 

vzniknutá škoda do 

100 € 

x x x x 1 x 2 a viac x 

Dokázaná krádež 

v škole väčšieho 

rozsahu – vyšetrená 

políciou 

x x x x 1 x 2 a viac x 

Úmyselné fyzické 

ublíženie na zdraví 

vyžadujúce lekárske 

ošetrenie 

x x x 1 x 2 x viac x 

Užitie drog x x x x 1 x 2 a viac x 

Úmyselné 

poškodenie 

školského majetku 

veľkého rozsahu, 

vzniknutá škoda 

nad 100 € 

x x x x 1 x 2 a viac x 

Fyzické napadnutie 

učiteľa žiakom 

x x x x x 1 x 

Dílerstvo drog  x x x x x 1 x 

Vlámanie do školy 

a lúpež 

x x x x x 1 x 
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Šírenie poplašných 

správ 

x x x x x 1 x 

Hromadné 

ohrozenie 

x x x x x 1 x 
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Výchovné opatrenia 
(VO) 

Postup  Dôvod  Zápis 

Napomenutie TU Udeľuje TU – 
prerokovať so 
žiakom 

Menej závažný 
priestupok 

Internetová žiacka 
knižka (IŽK), žiacka 
knižka (ŽK)  

Pokarhanie TU Udeľuje TU – 
prerokovať so 
žiakom 
a v pedagogickej 
rade 

Opakované 
menej závažné 
priestupky, 
závažný 
priestupok 

Internetová žiacka 
knižka (IŽK), žiacka 
knižka (ŽK)  

Pokarhanie riaditeľkou 
školy (môže byť spojené 
so zníženou známkou zo 
správania - 2. stupeň) 

Udeľuje riaditeľka 
školy po 
prerokovaní 
v pedagogickej 
rade 

Opakované 
závažné 
priestupky. Hrubé 
porušenie 
Školského 
poriadku  

Katalógový list, 
vysvedčenie, IŽK 

Znížená známka zo 
správania – 3. stupeň 

Udeľuje riaditeľka 
školy po 
prerokovaní 
v pedagogickej 
rade a s rodičom 
žiaka 

Opakované hrubé 
porušenie 
Školského 
poriadku. 
Mimoriadne 
hrubé porušenie 
Školského 
poriadku. 

Katalógový list, 
vysvedčenie, IŽK 

Znížená známka zo 
správania – 4. stupňa 

Udeľuje riaditeľka 
školy po 
prerokovaní 
v pedagogickej 
rade a s rodičom 
žiaka 

Opakované 
mimoriadne 
hrubé porušenie 
Školského 
poriadku. 

Katalógový list, 
vysvedčenie, IŽK 

 
Každé porušenie bodu školského poriadku je priestupkom a výchovným problémom žiaka. 
Vyučujúci, pri ktorom sa žiak priestupku dopustil, oznámi žiaka TU. Pri opakovaných 
priestupkoch písomne pozýva TU rodičov žiaka k riešeniu výchovných problémov.  

 Ak sa žiak znovu opakovane dopúšťa priestupkov, je predvolaný pred výchovnú 
komisiu školy spolu s rodičmi.  

 Ak sa žiak dopustí závažného priestupku, môže dostať riaditeľské pokarhanie v 
priebehu roka. 

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, riaditeľka 
školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a 
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vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 
zamestnanca a bezodkladne privolá  

a) zákonného zástupcu, 
b) zdravotnú pomoc, 
c) policajný zbor 

 

O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam. 
Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole uvádza pravidlá správania žiaka, 
pochvaly a iné ocenenia a v § 22 Opatrenia vo výchove, ktoré sú nasledovné:  

 Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom preriešení za závažné 
alebo opakované previnenie proti školskému poriadku alebo za mimoriadne hrubé 
porušenie Školského poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo 
správania.  

 Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení najmä napomenutie od TU, 
pokarhanie od TU, pokarhanie od riaditeľky školy; 

 Pokarhanie od TU udeľuje TU so súhlasom riaditeľky školy po prerokovaní v 
pedagogickej rade. Riaditeľka školy udeľuje pokarhanie riaditeľky školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade. 

 O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľka školy preukázateľným spôsobom 
zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do 
katalógového listu žiaka. 

 Udelenie zníženého stupňa zo správania sa uvedie v katalógovom liste žiaka v súlade s 
Metodickými pokynmi MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy sa 
podrobne zaoberá touto problematikou. 

Porušenie školského poriadku 

1. Menej závažné porušenia školského poriadku (ďalej len ŠP) 
 Zabúdanie pomôcok na vyučovanie 
 Zabúdanie žiackej knižky (1. stupeň) 
 Nevhodná úprava zovňajšku 
 Dlhodobo chýbajúce prezuvky 
 Nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, zastupujúceho alebo dozor konajúceho 
učiteľa na vyučovacích hodinách a počas prestávok 

 Ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty medzi spolužiakmi 
 Nerešpektovanie pravidiel počas prestávok 
 Bezdôvodné neskoré príchody na 1. vyučovaciu hodinu – max. 2 x 
 Neospravedlnená absencia: 2 – 3 hodiny  
 

2. Závažné porušenia ŠP 
 Bezdôvodné opustenie školy bez vedomia TU 
 Prepisovanie známok v žiackej knižke (1. stupeň) 
 Úmyselné klamstvo alebo podvod 
 Používanie mobilného telefónu počas vyučovania (vyučovaním sa rozumie aj 
prestávka) 

 Neprimerané riešenie konfliktov medzi spolužiakmi (roztržky, bitky) 
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 Opakované menej závažné porušenie ŠP 
 Fajčenie v priestoroch školy alebo v areáli školy 
 Opakované vulgárne vyjadrovanie sa 
 Opustenie vyučovania bez súhlasu pedagóga 
 Podvádzanie pedagóga 
 Nerešpektovanie pokynov pedagóga 
 Úmyselné poškodenie majetku školy 
 Neospravedlnená absencia nad 6 hodín 
 Neskoré príchody na 1. vyučovaciu hodinu – nad 5 hodín 
 Opakované neadekvátne používanie mobilného telefónu 
 Prvý príznak náznakov šikanovania 
 Publikovanie vulgárnych, urážlivých textov voči žiakom alebo pedagógom na 
verejne prístupných miestach, alebo na sociálnych sieťach 
 

3. Hrubé porušenia ŠP 
 Neospravedlnená absencia na viac ako 10 vyučovacích hodín 
 7 a viac neskorých príchodov na vyučovanie 
 4 zápisy za sústavné neadekvátne používanie mobilného telefónu 
 Konzumácia alkoholu na škole a na školských akciách 
 Priestupok voči zákonom 
 Opakované opustenie priestorov areálu školy 
 Opakované publikovanie vulgárnych, urážlivých textov voči žiakom alebo 
pedagógom na verejne prístupných miestach, alebo sociálnych sieťach 

 Sústavné vulgárne vyjadrovanie sa v škole a na akciách organizovaných školou 
 Druhý prípad náznakov šikanovania 
 Hrubé, vulgárne, arogantné správanie k učiteľom, zamestnancom školy a 
spolužiakom 

 Útok na učiteľa a iných zamestnancov školy 
 Vydieranie, krádež 
 Rasistické a protinárodné prejavy 
 Zneužívanie osobných údajov zamestnancov školy a spolužiakov, zverejňovanie 
video nahrávok zo zamestnancov školy a žiakov na facebooku a iných sociálnych 
sieťach. 
 

4. Mimoriadne hrubé porušenie ŠP 
 viac ako 26 neospravedlnených hodín 
 dokázaný trestný čin 
 prechovávanie omamných a psychotropných látok 
 krádež v škole a mimo nej 
 tretí prípad náznakov šikanovania, resp. dokázané šikanovanie  
 viac opustení budovy, resp. areálu školy 

Všetky porušenia Školského poriadku školy musia byť riadne zaznamenané 

prostredníctvom platformy EDUPAGE a v katalógovom liste žiaka. 
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Všeobecne, bez spájania s konkrétnym menom možno o výchovných opatreniach 

a znížených známkach zo správania hovoriť aj verejne. 

Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka  

Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky: 

 keď koná rozdielovú skúšku, 
 keď je skúšaný v náhradnom termíne, 
 keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľka školy akceptuje 
dôvody ako opodstatnené, 

 na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 35 a viac 
percent z plánovaného počtu hodín v predmete, respektíve nemá splnené všetky 

kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 

 Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch 
predmetov, môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. 
Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou: 

 Nedostatočný – ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a 
klasifikácie žiakov, 

 dostatočný - ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov 
vyhovie. 

 Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, 
klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku 
– stupňom prospechu nedostatočný. 

 Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z 
viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho 
ročníka. 

Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí  

Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo 
zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľka školy povoliť 

žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy. 

Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľka školy vyhovieť žiadosti 
zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. 
Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka je povinný do 30. septembra v danom školskom roku 
poslať potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka môže 
písomne požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky do 30. augusta v danom školskom 
roku. Riaditeľka školy stanoví, z ktorých predmetov žiak túto skúšku vykoná a určí termín.  
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DIŠTANČNÁ FORMA VZDELÁVANIA 

A) Krízový plán pre učiteľa 
 
1. Tímové riešenie krízovej situácie 

 s kolegami koordinovať množstvo zadávaných úloh jednotlivým triedam 
 spoločne stanoviť pravidlá fungovania v online prostredí pre žiakov 
 zdieľať s kolegami svoje know-how a zároveň sa pýtať, ak niečo nefunguje 
 učiteľ si najskôr overí možnosti spolupráce so žiakmi a následne ju s nimi dohodne 
 každý učiteľ je povinný naštudovať dokumenty vydané MŠVVaŠ SR  

2. Technické vybavenie 
 hardvér (PC alebo notebook, mikrofón, kameru) a softvér (video-konferenčný 

nástroj, prehliadač,...) 
 pripojenie na internet 

3. Komunikácia 
 ovládať prácu s komunikačnými nástrojmi vybranými vedením školy 

 informovať sa o dostupných školeniach a webinároch 

 vedieť, ako informovať rodičov o známkach, splnených úlohách, výsledkoch testov 
a písomiek, o účasti či neúčasti žiakov na online hodinách 

 učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia 
alebo jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov. Zvláštnu starostlivosť venuje 
žiakom so ŠVVP.  

 triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej 
triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností 
riešiť problémy spoločne. 

 žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné okamžite kontaktovať 
a zistiť príčinu. 

 v prípade, že žiak nemá prístup k internetu, odporúčame využiť telefonický kontakt, 
resp. SMS aspoň pre zadania úloh.  

 učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať 
aktualizácie a správy na EduPage, MS Teams resp. webovej stránke školy. 

1. Vysvetliť žiakom aj rodičom pravidlá 
 správania sa na videokonferencii 
 dodržiavania termínov zasielania zadaní 
 dochádzky 

 v prípade, že žiak nevie ako samostatne riešiť zadanie 

 hodnotenia a spätnej väzby 

 čo v prípade nevhodného správania na online hodinách (napomenutia,...) 
5. Prispôsobiť metodické postupy online vyučovaniu 

 mať prehľad o obsahu, ktorý je vhodný pre online vzdelávanie vrátane 

vzdelávacích portálov, na ktorých sa dohodnú jednotlivé predmetové komisie 

(odporúčame vzdelávacie portály, ktoré poskytujú okamžitú spätnú väzbu žiakovi, 

prípadne prehľad úspešnosti žiaka v preberanej téme) 

 mať prehľad o metódach a postupoch vhodných na online vzdelávanie 

 mať prehľad o spätnej väzbe vhodnej pre online vzdelávanie: 

 čo budú učitelia hodnotiť 
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 ako budú hodnotiť 

 či budú poskytovať spätnú väzbu o aktivite žiaka na online hodinách 

 vyplňovanie domácich úloh – zvážiť online verziu voči tlačenej 

 využívať rovesnícku spoluprácu a komunikáciu vo vzdelávaní 

6. Zadávanie učiva žiakom 
 počas dištančnej formy vzdelávania sa minimálne 50 % vyučovacích hodín musí 
uskutočniť prostredníctvom online hodín. 

 počas dištančnej formy vyučovania sa úlohy môžu zadávať aj prostredníctvom 
prezentácií, študijných textov, úloh na precvičenie učiva, projektov na samostatnú 
prácu. 

 učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (podľa platného rozvrhu 

hodín – z RH sa počas dištančnej formy vyučovania budú vypúšťať predmety: VYV, 

HUV, TSV, TECH, NAV, ETV) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s 

určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie: 

 nové učivo na samo-štúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …), 

 úlohy na precvičenie učiva,  
 zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...), 
 projekty na samostatnú prácu 

 Zadávanie učiva a úloh: 

 Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá 
jednej vyučovacej hodine. 

 Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, 
ktorý je potrebný na jeho vypracovanie. 

 Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 
 Žiakom ktorí nemajú možnosť pripojiť sa do online vyučovania resp. plniť úlohy 
zadané cez jednotlivé platformy sa budú 2 x v týždni distribuovať úlohy povereným 
PDG zamestnancom. 

 Učiteľ zadáva úlohy žiakom iba počas pracovného týždňa 
 Dištančné vzdelávanie žiakov budú vykonávať PDG zamestnanci zo školy. 

B) Krízový plán pre žiaka 

1. Komunikácia 
 Počas dištančného vzdelávania (ďalej len DV) žiak musí komunikovať so svojimi 
učiteľmi? 

 Ak má žiak problém s komunikáciou s učiteľmi, žiak je povinný s  pomocou rodičov 
osloviť svojich učiteľov, aby učiteľ vysvetlil žiakom a rodičom, ako spolu budete 
komunikovať 

2. Rozvrh 
 Žiak je povinný zistiť si u triedneho učiteľa, aký je rozvrh online hodín  

3. Čas 
 Žiak je povinný pripraviť sa na vyučovanie tak, ako sa pripravuje na hodiny 
prezenčného vyučovania, rovnako sa pripravuj aj na tie, ktoré prebiehajú online.  

 Žiak je povinný plniť domáce úlohy zadané vyučujúcim 
 Odporúčame, aby žiak netrávil pri počítači veľa času  
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4. Účasť na hodine 
 Žiak sa na hodinu môže pripojiť cez počítač alebo použiť svoj mobilný telefón 
 Účasť na hodine je povinná, rovnako ako v škole 
 Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní 
študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení 
a podobne. 

 V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní 
kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho. 

 Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie bude okamžite kontaktovať triedny 
učiteľ resp. vyučujúci, ktorý bude zisťovať príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup 
k internetu, odporúčame využiť telefonický kontakt, resp. SMS aspoň pre zadania 
úloh. 

 Žiaci sú povinní každý deň sledovať správy na EduPage a webovú stránku školy. 
 Počas hodiny: 

 Dávať pozor 
 Zabezpečiť, aby žiak nebol rušený, aby žiaka rozptyľovalo čo najmenej vecí 
 Vypnúť televízor, rádio 
 Zavrieť ostatné programy na počítači 
 Vysvetliť ostatným členom rodiny, že žiak má hodinu a nemá byť rušený 

 Žiak má počúvaj, čo hovorí učiteľ – keď učiteľ požiada žiaka, aby si zapol 
mikrofón/kameru,... žiak tak má urobiť 

 Žiak sa má zapájať do priebehu hodiny – po vyzvaní učiteľa, odpovedať na otázky 
učiteľa.  

 Ak niečomu žiak  nerozumie, má sa opýtať učiteľa! 

 Žiak nesmie vyrušovať – nemá písať ostatným spolužiakom, nehrať sa s 
možnosťami portálu počas hodiny bez vyzvania učiteľa 

5. Povinnosti žiaka 
 Žiak je povinný odovzdať minimálne 75 % predpísaných prác z daného vyučovacieho 
predmetu.  

 Ak sa žiak nemôže zúčastňovať vzdelávania na diaľku v určitom období, napríklad zo 
zdravotných dôvod, oznámi zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť triednemu 
učiteľovi. 

 Žiak je povinný odovzdať vypracovanú úlohu vyučujúcemu v termíne, 
ktorý  vyučujúci určí dopredu. Ak žiak neodovzdá úlohu v stanovenom termíne, bude 
úloha vyhodnotená ako neodovzdaná práca/nevypracovaná úloha. 

6. Možnosť odovzdávania žiackych prác vyučujúcemu 
 na diaľku, elektronicky, 
 v prípade technických problémov poslať poštou (po dohode s vyučujúcim) na adresu 
školy, 

 osobne (po dohode s vyučujúcim) na sekretariáte školy, resp. vhodením 
vypracovaných úloh do poštovej schránky umiestnenej na budove školy 

7. Pomoc 
 AK MÁ ŽIAK AKÝKOĽVEK PROBLÉM, MÁ KONTAKTOVAŤ SVOJHO TU!  

8. Zákaz 
 Žiakom sa zakazuje nahrávanie videí, vytváranie, šírenie fotografií z online 
vyučovacích hodín. 

 V prípade porušenia tohto zákazu sa bude postupovať podľa vnútorného poriadku 
školy 
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C) Krízový plán pre rodiča 

1.  Podpora 

 vytvoriť si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy online 
hodiny všetkých detí a tiež čas, ktorý potrebujú venovať samostatnej príprave 
a relaxu 

 vytvoriť čo najoptimálnejšie prostredie pre učenie sa dieťaťa - vypnúť rušivé prvky 
 podporovať snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní 

2. Informovanosť 
 informovať sa o spôsobe komunikácie medzi dieťaťom a učiteľmi 
 informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení 
súčasnej formy vzdelávania 

 vytvoriť si kontakt s ďalšími rodičmi z triedy a príležitostne komunikovať 
 v prípade, ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť dištančného 
vzdelávania bezodkladne o tom zákonný zástupca informuje triedneho učiteľa 

3. Technické vybavenie 
 zabezpečiť dieťaťu potrebné vybavenie pre účasť na online hodine (hardware, 
software) – v prípade potreby sa informovať o iných možnostiach plnenia dištančnej 
formy vzdelávania 

 pomôcť dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu – v prípade potreby 
osloviť školu 

4. Postup školy pri nedostatočnej alebo žiadnej spolupráci žiaka počas 
vyučovania na diaľku 

 Ak sa žiak nezúčastňuje vyučovania na diaľku, nevypracúva učiteľmi zadané úlohy, 
učiteľ daného predmetu nemôže vykonávať priebežné hodnotenie, v takomto 
prípade škola pristúpi k nasledujúcim opatreniam: 
A. Písomné bude informovať zákonných zástupcov žiaka o neuspokojivých 

výsledkoch žiaka, kde zároveň navrhne zákonnému zástupcovi žiaka ďalší 
postup. 

B. Ak nenastane zlepšenie vo výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiaka, bude 
to škola vnímať ako zanedbanie povinnosti rodičov v príprave svojho dieťaťa do 
školy v zmysle ustanovenia § 144 ods. 7, 8, 9, 10, § 153 Školského zákona a § 
28 ods. 1, 2 zákona o rodine. Škola túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
zriaďovateľovi, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny. 

C. Opakovaná neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní môže viesť k jeho 
neklasifikovaní resp. k vykonaniu komisionálnych skúšok. 

5. Komunikácia 
 rodič denne kontroluje správy na rodičovskom konte EduPage. 
 opakovaná neúčasť žiaka na online hodine bude zaznamenaná v elektronickej 
triednej knihe ako neospravedlnená hodina. 

Organizácia vyučovania 
1. hodina:  750 _   835 
2. hodina:  840 _   925 
3. hodina:  940 _ 1025 



 

 

 

 

37 

Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

4. hodina:  1035 _ 1120 
5. hodina:  1130 _ 1215 
6. hodina:  1225 _ 1310  

Popoludňajšie vyučovanie a krúžková činnosť sa začína najskôr po skončení povinného 
vyučovania, najskôr o 1330 hod. 

I. Organizácia prestávok 

 po 1. hodine: 5 minút – malá prestávka 

 po 2. hodine: 15 minút – veľká prestávka 

 po 3., 4. a 5. hodine: 10 minút – malá prestávka 

II. Organizácia ŠKD 
  

(Samostatný vnútorný poriadok podľa novej platnej legislatívy pre školské zariadenia) 

III. Poriadok pre ŠKD 
  

600 – 715 hodine:  príchod detí do ŠKD 

1125 – 1630 hodine:  obed  

    odpočinková činnosť 

rekreačná činnosť, pobyt vonku 

záujmová činnosť   
príprava na vyučovanie 

hry s hračkami, odchod detí zo ŠKD 

IV. Poplatky v ŠKD 
 
1. Zákonní zástupca žiaka navštevujúcich ŠKD hradí príspevok v súlade s VZN č. 113, ktoré 

vydáva zriaďovateľ školy. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 12,- € ak je 
dieťa započítané do zberu údajov – teda do 15.9. 2019. Ak zákonný zástupca dieťaťa 
zapíše dieťa do ŠKD po tomto termíne, teda po 15.9.2019 mesačný poplatok na 
prevádzku ŠKD činí 15,- €. 

2. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť ŠKD, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, 
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu.  

3. Úhrada poplatkov sa realizuje bezhotovostne – internetbankingom na účet ŠKD. Po 
dohode s riaditeľom školy alebo vychovávateľkami ŠKD je možné poplatok uhradiť aj 
za dlhšie obdobie (štvrťrok).  

4. Poplatky sa uhrádzajú v prvý deň v mesiaci.  
5. Poplatok je možné uhradiť aj za viac mesiacov naraz.  
6. Poplatok sa uhrádza minimálne za dva mesiace. 
7. Poplatok je možné uhradiť v kalendárnom roku 2022 len za mesiace IX. – XII. 

2022! 
8. Poplatok za kalendárny rok 2023 je možné uhradiť naraz za mesiace I. – VI. 2023. 
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9. V prípade ak rodič včas nezaplatí poplatok za ŠKD, bude na to upozornený písomne 
vychovávateľkou ŠKD. Ak ani v tomto prípade nebude úhrada vykonaná, RŠ písomne 
výzve zákonného zástupcu k tomu, aby platbu za ŠKD rodič/zákonný zástupca vykonal. 
Ak ani v tomto prípade platba nebude prevedená na účet školy, RŠ oznámi túto 

skutočnosť svojmu zriaďovateľovi, ktorý bude platbu vymáhať súdnou cestou. 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole 
 

Túto oblasť má škola zapracovanú v samostatnej vnútornej smernici č. VS-00120018. 

Osobitné opatrenia pri vyučovaní 
 
I. Telesná a športová výchova 

Osobitné opatrenia na hodinách telesnej a športovej výchovy 

 Vstup do telocvične, na ihriská je dovolený len pod dozorom vyučujúceho alebo s 
ich súhlasom. 

 Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný. 
 Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách TSV a pri inej športovej činnosti počas 

vyučovania i pri záujmovej športovej činnosti v mimo vyučovacom čase cvičebný 
úbor.  

 Za súčasť športového úboru sa nepovažuje košeľa, blúzka, sveter, pančuchové 
nohavice, spodky, papuče, šľapky, topánky, ortopedická obuv a podobne. Športový 
úbor pozostáva z trenírok, bavlneného trička či tielka, bavlnených alebo vlnených 
ponožiek a športovej obuvi.  

 V chladnejších mesiacoch sa odporúča používať teplákovú súpravu, otepľovaciu 
súpravu alebo ich časti, návleky na členky, kolená, lakte a zápästia. 

 Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy majú 
byť stiahnuté gumičkou. V prípade, že žiak nemá v poriadku športový úbor, musí 
byť vykázaný z dôvodu jeho bezpečnosti a bezpečnosti jeho spolužiakov zo 
športovej činnosti, či vyučovacej hodiny TSV na dobu, kým si úbor nedá do 
predpísaného poriadku. 

 Žiaci v šatniach, na chodbe, v telocvični, na ihriskách sa správajú disciplinovane, nie 
sú neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, 
telocvične a športovísk. V šatniach a na chodbe je zakázané počas prestávok behať, 
naháňať sa a strkať do spolužiakov. Chlapcom je zakázaný vstup do dievčenskej 
šatne a naopak. 

 Pri všetkých pohybových činnostiach a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať 
pravidlá, rady, pokyny a upozornenia vyučujúcich.  

 Žiaci sú povinní pred každou činnosťou sa dostatočne rozcvičiť pod vedením 
vyučujúcich alebo podľa ich pokynov.  

 Žiaci nesmú zapínať a vypínať elektrické vypínače, vyhrievacie telesá ani 
ventilátory.  

 Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä 
hojdanie na kruhoch, preskakovanie švédskej debne, hojdanie na lane a na tyči, 
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lezenie na zavesené rebríky, cvičenie na kladine, skoky na žinenky bez pokynov, 
pomoci a záchrany vyučujúceho. Veľmi prísne sa zakazuje lezenie po 
basketbalových konštrukciách a vešanie sa na basketbalové koše, sieťky, lezenie a 
vešanie sa na futbalové a hádzanárske bránky.  

 V prípade, že vyučujúci sa venuje inej organizačnej a riadiacej činnosti, žiaci sú 
povinní podľa pokynov dávať spolužiakom záchranu a pomoc pri cvičení.  

 Žiaci na vyučovacích hodinách TSV v telocvični nesmú jesť a piť, túto činnosť 
vykonávajú počas prestávok mimo športovísk. Odpadky sa hádžu do odpadkových 
košov v šatniach.  

 Na vyučovacích hodinách je prísne zakázané žuť žuvačky. 
 Po skončení športovej činnosti sú žiaci povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny. 
 Ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť priestor, v ktorom sa vyučuje, je povinný 

to pred odchodom oznámiť vyučujúcemu. Obdobne oznámi aj svoj návrat. 
 Každý úraz, ktorý vyučujúci nepostrehol, sú povinní žiaci ihneď hlásiť vyučujúcim. 
 Pri úraze sú povinní poskytnúť postihnutému prvú pomoc. 
 Postup pri školských úrazoch je uvedený v pokyne RŠ – postup pri školských úrazoch 

na ZŠ. 
 Je zakázané v telocvični, posilňovni, na ihriskách, v šatniach, na chodbe fajčiť, 

používať alkoholické nápoje a iné omamné látky. 
 Pri podozrení, že žiak pred športovaním pil alkohol je vyučujúci povinný pripustiť 

vykonanie dychovej skúšky. Ak bola skúška pozitívna, je povinný so svedkami spísať 
zápis. 

 Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, žiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej 
hodiny peniaze, hodinky a iné cennosti svojmu vyučujúcemu telesnej výchovy, ktorý 
ich uschová a vydá žiakom cez prestávku. 

 Žiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetov TSV a skladu, svojvoľne si 
brat lopty a iné učebné a športové pomôcky.  

 Žiaci, ktorí pre chorobu či úraz na vyučovacej hodine TSV nemôžu cvičiť, túto 
okolnosť preukážu lekárskym potvrdením na začiatku vyučovacej hodiny. Sú povinní 
vyučujúcemu pomáhať pri zapisovaní, meraní výkonov, pomocných prácach, alebo 
budú vykonávať inú primeranú telesnú či športovú činnosť.  

 Žiaci, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu alebo úraz niektorej časti tela, donesú (o 
tomto) lekárske potvrdenie. Na vyučovacích hodinách TSV budú vykonávať len 
primerané cvičenia, adekvátne ich telesnému stavu.  

 Pri zaradovaní žiakov do oddelení zdravotnej telesnej výchovy sa postupuje v zmysle 
metodických pokynov vydané MŠVVaŠ SR.  

 Pri riadení telovýchovného procesu (vo všetkých formách) sa učiteľ nevzďaľuje z 
objektu, priestoru cvičenia, v ktorom sa koná (telocvičňa, ihriská a pod.) ak ho z 
nevyhnutnej príčiny musí opustiť, je povinný zabezpečiť pedagogický dozor právne 
zodpovednou osobou alebo aspoň prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov. 

II. Technika 

 vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami 
na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, 
pilníky, a pod.) 
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 do učebne techniky smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a je povinný 
prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore 

 žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko  
 na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, 

nástroje a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu 
 žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím 
 počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a 

nariadeniami  
 žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, 

ktoré im boli určené 
 žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné 

pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom  
 žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v 

učebniach technickej výchovy 
 úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov, náradia je povinný nahradiť 

ten, kto škodu zapríčinil 
 žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť 

poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia 
 na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť pracovisko, očistiť, skontrolovať 

a uložiť pracovné náradie 
 práce na školskom pozemku sú súčasťou predmetu technika 
 na školský pozemok smú žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúcej 
 každý žiak je povinný mať vhodné pracovné oblečenie (pracovný plášť, montérky 

alebo tepláky, pevnú obuv, rukavice) 
 pracovné nástroje a náradie preberá žiak určený vyučujúcou 
 po rozdelení činností žiak pracuje na pridelenej časti pozemku podľa pokynov 

vyučujúcej. 

Žiak je povinný: 

 prenášať pracovné nástroje tak, aby neporanil seba ani svojich spolužiakov 
 s prideleným náradím pracovať správne, bezpečne a šetrne 
 prípadné poranenie ihneď nahlásiť vyučujúcej, ktorá postihnutého ošetrí 
 po skončení práce odložiť očistené náradie na určené miesto 
 urobiť poriadok na pridelenom pracovisku 

1. Je zakázané používať poškodené náradie. 
2. Je zakázané piť a jesť pri práci. 
3. Žiaci určení vyučujúcou náradie skontrolujú a odnesú. 
4. Pozemok môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúcej. 
5. Po skončení prác na školskom pozemku je povinnosťou žiaka:, 

- očistiť si obuv pred vstupom do budovy školy, 
- umyť si ruky. 
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III. Krúžková činnosť v učebni školskej kuchynky 

Žiaci musia byť vopred oboznámené s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických 
spotrebičov. Školská kuchyňa (ďalej len „kuchynka“) je zariadenie určené na praktické 
vyučovanie zamerané na všetky činnosti súvisiace s varením, samotné varenie, stolovanie. 
Varenie prevádzkujú žiaci v prevažnej miere počas krúžkovej činnosti, dohľad nad nimi 
vykonáva učiteľ.  
 

Vstup do kuchynky  
2. Pred vstupom do školskej kuchyne čakajú žiaci vyučujúceho učiteľa (ďalej len 

„učiteľ“) v určenej triede s upravenými vlasmi. 
3. Do školskej kuchyne odchádzajú žiaci disciplinovane, výhradne pod vedením a v 

sprievode učiteľa. 
4. Otváranie a zatváranie školskej kuchyne vykonáva výhradne učiteľ. 

Povinnosti žiakov 

1. Pri všetkých činnostiach vykonávaných v kuchynke sa riadiť príkazmi učiteľa (vrátane 
riadenia sa postupmi prípravy pokrmov a výberu pracovných pomôcok presne podľa 
pokynov učiteľa). 

2. Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

3. Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke zachovávať pracovnú a osobnú hygienu. 
4. Dodržiavať zásady slušného stolovania riadené vyučujúcim (pri stolovaní používať 

adekvátne príbory, taniere, šálky a poháre...)  
5. Šetrne a bezpečne zaobchádzať s elektrickými spotrebičmi a vodou, a to výhradne 

pod  
 vedením učiteľa. Každý žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou 

 manipuláciou, nedodržaním pokynov alebo úmyselným poškodením zariadenia.  
6. Na výkon kuchárskej činnosti priniesť do kuchynky v deň a hodinu vyučovania – 

krúžkovej činnosti všetky potrebné suroviny na prípravu pokrmov, pričom ich výber 
je založený na pokynoch vyučujúceho.  

7. Všetky suroviny na prípravu pokrmov a predmety k stolovania obstarať a hradiť z 
vlastných finančných prostriedkov. 

8. Po skončení práce umyť riad a kuchynské náradie a odložiť na pôvodné miesto. 
9. Na odpadky používať určenú nádobu. 

Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch 

I. Plavecký výcvik 
 

 Smernica č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl. 
Základná škola môže vytvárať podmienky pre osvojenie si základov plávania. 
Základy plávania si žiaci osvojujú prostredníctvom základného výcviku a zdokonaľovacieho 

plaveckého výcviku, ktoré zároveň slúžia na posilnenie ich zdravia a zvýšenie telesnej 

zdatnosti. Tieto sa na našej škole organizujú formou dennej dochádzky, resp. formou ŠVP 

ktorej súčasťou je plavecký kurz. Výučbu plávania organizuje škola v popoludňajších 
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hodinách, resp. v rámci edukačného procesu. Všetci vyučujúci plávania sú držiteľky 

certifikátu, ktorý ich oprávňuje vykonávať kurzy plávania: 

 v 3. ročníku formou kurzu v rozsahu 10 hodín (päťkrát po dve hodiny) 
Na jedného dospelého cvičiteľa pri výcviku pripadá skupina najviac 10 žiakov.  
 
Plánovanie a riadenie plaveckého výcviku 

 Riaditeľka školy pri uskutočňovaní plaveckého výcviku vždy poverí zodpovedného 
zamestnanca, ktorý ho organizuje a zabezpečuje. 
Tento zamestnanec: 

a) riadi činnosť všetkých účastníkov a dbá o dodržiavanie denného 
režimu,  

b) vypracúva záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane 
zdravia. 
- Každý pedagogický zamestnanec, ktorý je poverený vedením skupiny 

žiakov, je zodpovedný za plnenie výchovného a výcvikového plánu, za 
zdravie a bezpečnosť žiakov. Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného 
zamestnanca. 

- Plavecký výcvik môže viesť aj zamestnanec, ktorý je trénerom plávania 
najmenej s kvalifikačným stupňom I. Zodpovedá za splnenie výchovného a 
výcvikového plánu, za zdravie a bezpečnosť žiakov. Riadi sa pokynmi 
povereného zodpovedného zamestnanca školy. 

- Plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore krytého bazéna s 
ohrievanou vodou. 

- Základný plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vode do výšky hladiny 1,20 m. 
 
Úhrada nákladov 

 Náklady spojené s organizovaním plaveckého výcviku hradí žiakovi jeho zákonný 
zástupca. 

 Škola z vlastných finančných prostriedkov, prostriedkov združenia rodičov, 
sponzorov a z iných zdrojov môže prispieť žiakovi na úhradu cestovných nákladov. 

 Účastníci plaveckého výcviku musia byt poistení proti úrazom. 
 

Desatoro bezpečného plávania 

 
Žiakov vedieme k tomu, aby: 

1) Nikdy nepreceňuj svoje sily a schopnosti. NIKDY NEPLÁV SÁM! 
2) Nepodceňujeme nebezpečenstvo neznámej vody, prúdov a vírov. Do neznámej 

vody podľa možností nevstupujeme. 
3) Nikdy neskáčeme do neznámej vody. Ak je skok nevyhnutný, skáčeme vždy na 

nohy. 
4) Do vody nevstupujeme rozhorúčený, deti vedieme k postupnému ochladeniu tela 

(najprv namočíme končatiny, krk a hrudník) a až potom vstupujeme do vody. 
5) Plávame len v priestoroch na to určených a v miestach kde je to dovolené. 
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6) Nikdy nepodplavujeme žiadne prekážky, v neznámom vodnom prostredí neplávame 
pod vodou. 

7) Na brehu dodržiavame bezpečnostné pravidlá – nestrkáme sa, nehádžeme nikoho 
do vody. 

8) Pri dlhých vzdialenostiach nikdy neplávame samy. Plávame pozdĺž brehu. 
Unavenému alebo topiacemu plavcovi nikdy nepomáhame na úkor svojho zdravia, 
zavoláme rýchlo odbornú pomoc. 

9) Pri zdravotných problémoch (srdcovocievne choroby, choroby ušného bubienka, 
kožné choroby a pod.) plávame len po doporučení lekára a pod odborným či 
lekárskym dozorom. 

10) V akomkoľvek vodnom prostredí vždy dodržujeme hygienické pravidlá. 

II. Lyžiarsky výcvik 
 

 Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Zb. o základnej škole v znení zmien a doplnkov § 4 
organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy, § 7 organizácia výletov, 
exkurzii a výcvikov 

 Vnútorná smernica – Pokyny na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti žiakov pri 
organizovaní výletov, exkurzií, výcvikov v súlade s vyhláškou 320/2008 o ZŠ zo dňa 
23. júla 2008 

 Riadiť sa pokynmi MŠVVaŠ SR pri spôsobe prideľovania príspevku na kurzy 
pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode na školský rok 2022/23. 

 Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s § 3 ods. 3 a  § 7 
ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení v znení neskorších predpisov. (platnosť zákona do 31.12.2020) 

 Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu rozpočtu príspevok 150,- € na žiaka pre 
nahlásený počet žiakov v EDUZBERE a rozpis zverejní na svojom webovom sídle. 
Príspevok na ZLK sa refunduje až po realizácii kurzu.   

 Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého  stupňa základnej školy 
(ZŠ),  špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a pre žiakov stredných škôl v dennej forme 
štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a 
kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov 
(ďalej len „lyžiarske kurzy“). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na 
LK  poskytnúť príslušnej škole v plnej výške. 

 V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK  pre 
toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej 
školy.  Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých 
žiakov. 

 Pokiaľ sa LK zúčastní menší počet žiakov ako bolo nahlásené v EDUZBERE, škola je 
povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa aktivít 
nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že 
náklady na LK  neumožnili použiť celý príspevok 150 €  na žiaka. Vrátenie 
finančných prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 
10 dní po skončení posledného LK. V prípade, že škola nezrealizuje aktivitu 
a zúčtovanie finančných prostriedkov do 30. 6. je povinná oznámiť OÚ odboru 
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školstva v sídle kraja prostredníctvom zriaďovateľa, že aktivitu zrealizuje do konca 
kalendárneho roka. 

 Smernica MŠVVaŠ SR č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku 
a snoubordingového výcviku. 

 Riadiť sa odporúčaným postupom pri obstarávaní lyžiarskych kurzov a škôl 
v prírode. 

 

Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický 

zamestnanec. Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 

predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s 

osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 

žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom. Náklady spojené s 

lyžiarskym výcvikom, hradí žiakovi ktorý sa počas svojho štúdia na II. stupni zúčastňuje 

lyžiarskeho kurzu prvý krát štát. Ak žiak má záujem zúčastniť sa ZLK viackrát, náklady 

spojené s lyžiarskym kurzom hradí jeho zákonný zástupca. Realizácia LK musí prebiehať s 

platnou legislatívou. 

Lyžiarske výcviky a kurzy majú splniť viacero cieľov a úloh, imperatívom však musí byť 
bezpečnosť.  

Vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu a za 
hospodárenie na zájazde. Zabezpečuje program zájazdu, riadi prácu lyžiarskych 
inštruktorov a dbá na dôsledné dodržiavanie denného programu. Lyžiarsky inštruktor 
zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov; podľa 
pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor.  
Družstvo má najviac 15 členov. Starostlivosť o zdravie účastníkov zabezpečuje vedúci 
zájazdu alebo lyžiarsky inštruktor, ktorý má pre prácu potrebné predpoklady a vedomosti. 
Pred zájazdom žiaci prinesú prehlásenie rodičov o dezinfekčnosti ich prostredia. Na 
lyžiarsky výcvik sa volia len nelavinózne svahy, so sklonom primeraným schopnostiam 
žiakov. Za bezpečné svahy sa považujú horské svahy v zimných lyžiarskych strediskách, 
ktoré sú upravené a verejne prístupné. Pri výcviku a cvičení so žiakmi je bezpodmienečne 
potrebné dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy vydané Horskou službou pre 
príslušnú oblasť. Vedúci lyžiarskeho výcviku (inštruktor) skontrolujú pred začiatkom 
praktického výcviku výstroj a výzbroj žiakov. Dbajú najmä na používanie bezpečnostného 
lyžiarskeho viazania, primeraných topánok a na oblečenie primerané poveternostným 
podmienkam. Vedúci lyžiarskeho výcviku uskutoční pred lyžiarskym kurzom rodičovské 
združenie s rodičmi žiakov, ktorí sa zúčastnia ZLV a podá im podrobné informácie o 
priebehu a činnosti žiakov na lyžiarskom výcviku, o ubytovacích podmienkach, stravovaní. 
Okrem toho rozdá žiakom informované súhlasy, prehlásenie o dodržiavaní poriadku v 
ubytovacom zariadení, splnomocnenie v prípade porušenia školského poriadku kde rodičia 
svojim podpisom potvrdia súhlas s podmienkami. Pred lyžiarskym výcvikom sú všetci 
účastníci poučení o bezpečnom správaní sa počas ZLV. Svoje poučenie potvrdia svojim 
podpisom. Podľa platnej legislatívy – zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji zdravia je vedúci kurzu povinný zaslať žiadosť o posúdenie zotavovacieho 
podujatia. Pre žiakov, ktorí sa ZLV nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. 
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Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej maximálne sedemdňovej 

výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov január až marec.  

Zdravotník sa na lyžiarsky kurz vysiela, ak sa zúčastní zájazdu viac ako 30 žiakov. 

III. Škola v prírode 

 Riadiť sa pokynmi MŠVVaŠ SR pri spôsobe prideľovania príspevku na kurzy 
pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode na školský rok 2022/2023. 

 Riadiť sa odporúčaným postupom pri obstarávaní lyžiarskych kurzov a škôl prírode 
 Riadiť sa vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 436/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode, v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z. 
 305/2008 Z. z. VYHLÁŠKA MŠVVaŠ SR z 23. júla 2008 o škole v prírode Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky podľa § 138 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 

Podľa § 5 ods. 5 Vyhlášky MŠVVaŠ SR sa pri organizovaní školy v prírode pre žiakov prvého 
stupňa základnej školy s jedným pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 13 žiakov. 
Pri organizovaní školy v prírode pre žiakov druhého stupňa základnej školy sa s jedným 
pedagogickým zamestnancom vysiela najviac 15 žiakov. Do školy v prírode sa môže 
vyslať asistent učiteľa, ak sa školy v prírode zúčastňuje žiak alebo žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Škola v prírode sa zriaďuje ako školské účelové zariadenie po zaradení do siete škôl a 
školských zariadení. Príspevok na ŠvP sa refunduje až po realizácii ŠvP.    
Riaditeľka vysielajúcej školy (ak ide o žiakov jednej školy), alebo zriaďovateľ (ak ide o 
žiakov viacerých škôl) poverí jedného učiteľa vedením školy v prírode. Vyučovanie žiakov 
a zamestnanie detí v školách v prírode je rozvrhnuté zvyčajne na päť dní v týždni.  

Výchovno-vzdelávací proces je rozvrhnutý nasledovne: 

- 1. stupeň ZŠ – 4 vyučovacie hodiny denne 
- 2. stupeň ZŠ – 5 vyučovacích hodín denne  

Vyučovacia hodina trvá 40 minút. 
Výchova mimo vyučovania sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú 

činnosť a na ochranu životného prostredia; uskutočňuje sa podľa podmienok minimálne 
5 hodín denne v prírode.  

Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje územne príslušné 
zdravotnícke zariadenie (kam škola v prírode patrí). Personálno-organizačné zabezpečenie 
v škole v prírode:  

- so žiakmi 1. stupňa základnej školy, základnej školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ, jeden vychovávateľ alebo 
jeden pomocný vychovávateľ resp. rodič. 

- so žiakmi 2. stupňa základnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ na celý 
pracovný čas, jeden učiteľ na polovičný pracovný čas a jeden rodič, 

- škola je povinná pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na 
zabezpečenie pomocnej výchovnej práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo nočnej 
pohotovosti do školy v prírode ďalšieho pomocného vychovávateľa, 

- vysielajúca škola vysiela do školy v prírode aj jedného zdravotníka. 
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Riaditeľ vysielajúcej školy (ak ide o žiakov jednej školy), alebo zriaďovateľ (ak ide o žiakov 
viacerých škôl) poverí jedného učiteľa vedením školy v prírode. Vyučovanie žiakov a 
zamestnanie detí v školách v prírode je rozvrhnuté zvyčajne na päť dní v týždni. 
Výchovno-vzdelávací proces je rozvrhnutý nasledovne:  

- 1. stupeň ZŠ – 4 vyučovacie hodiny denne 
Vyučovacia hodina trvá 40 minút. 
Výchova mimo vyučovania sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a 
na ochranu životného prostredia; uskutočňuje sa podľa podmienok minimálne 5 hodín 
denne v prírode. Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje škola so súhlasom 
príslušného Úradu verejného zdravotníctva. 
Personálno-organizačné zabezpečenie v škole v prírode : 

 so žiakmi 1. stupňa sa na 15 žiakov vysiela jeden učiteľ, jeden pomocný 
učiteľ(vychovávateľ),  

 škola je povinná pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na 
zabezpečenie pomocnej výchovnej práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo nočnej 
pohotovosti do školy v prírode ďalšieho pomocného vychovávateľa, 

 vysielajúca škola vysiela do školy v prírode aj jedného zdravotníka. 
Podľa platnej legislatívy – zákona NR SR č 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

zdravia je vedúca ŠVP povinná zaslať žiadosť o posúdenie zotavovacieho podujatia. 

IV. Školské výlety a exkurzie 

 Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Zb. o základnej škole v znení zmien a doplnkov§ 4 – 
organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy, § 7 organizácia výletov, 
exkurzii, výcvikov  

 Vyhláška MŠ a V SR č. 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí v znení zmien a 
doplnkov  

 Vnútorná smernica – VP-0062015 o organizovaní školských výletov, exkurzií a 
vychádzok s platnosťou od 1.9.2015 

Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie 
(ďalej len „výlet“) musí byt dôsledne pripravený a zabezpečený. Plán organizačných 
opatrení pripraví TU alebo poverený pedagogický zamestnanec, schvaľuje ho riaditeľka 
školy. 
Plán musí obsahovať: 

- názov a zámer akcie,  
- termín konania akcie, 
- trasu a miesto pobytu, 
- počet účastníkov (žiakov a sprievodcov), 
- meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru,  
- miesto a hodinu zrazu a návratu, 
- spôsob dopravy, 
- program na každý deň, 
- podmienky stravovania a ubytovania,  
- bezpečnostné opatrenia. 

Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a 
programu akcie. Žiakov treba vopred poučiť o celom programe, organizačných opatreniach 
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a primeranom výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. 
Na výlety si školy zabezpečia vyhradené autobusy alebo oddelenia v železničných vozňoch, 
ktoré musia byt viditeľné označené. Kúpanie je povolené iba na kúpaliskách schválených 
útvarom hygieny a epidemiológie. Žiaci, ktorí nevedia plávať sa môžu zdržovať iba v 
priestore pre neplavcov pod dozorom inštruktora. Žiaci musia na výlete rešpektovať 
príkazy vedúceho, inštruktorov, horskej služby a polície. Bez povolenia sa nesmú 
rozchádzať, vzďaľovať a inak narúšať program.  
Pre žiakov 1. ročníka ZŠ sa organizujú najviac jednodňové výlety v blízkom okolí. Pre žiakov 
2. – 4. ročníka ZŠ sa organizujú jednodňové výlety do vzdialenosti 100 km od miesta školy, 

pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ sa organizujú 1 – 2 dnové výlety.  

Záverečné ustanovenia 

 Školský poriadok pre žiakov a zákonných zástupcov sa stáva záväzným pre žiaka po 
jeho oboznámení sa s jeho obsahom na triednickej hodine v septembri.  

 Na základe návrhov pedagogického zboru a po prerokovaní s orgánmi školskej 
samosprávy a v pedagogickej rade je možné školský poriadok operatívne upravovať, 
meniť a dopĺňať.  

 Rešpektovanie školského poriadku prinesie žiakovi úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov 
i spolužiakov. 

 Školský poriadok bol prerokovania v pedagogickej rade dňa 26.8.2022 a nadobúda 
účinnosť dňom podpisu riaditeľkou školy.  

 S obsahom školského poriadku sa oboznámia žiaci na triednickej hodine hneď v prvý 
vyučovací deň a oboznámenie potvrdia svojim podpisom.  

 Rodičia a zákonní zástupcovia budú oboznámení so školským poriadkom na 
plenárnom a triednom zasadnutí rodičovského združenia. 

 Školský poriadok  Základnej školy  na Severnej ulici č. 21 v Moldave nad Bodvou  je 
zverejnený na webovej stránke školy  https://zs2moldava.edupage.org/, 
 

 
 
  
  
V Moldave nad Bodvou, dňa 1.9.2022    ..........................................    

            riaditeľka školy 

  

https://zs2moldava.edupage.org/
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Príloha č. 1 – Informácia pre ZZ 

Vážení rodičia, 

V nadväznosti na stále väčší rozmach internetu a sociálnych sietí, ktoré majú okrem pozitívneho 

v súčasnosti aj čoraz viac negatívnych dôsledkov, na základe prerokovania v PDG rade sa riaditeľka školy 

rozhodla upraviť používanie mobilných zariadení na našej škole, s cieľom predísť šikanovaniu a kyberšikane 

medzi žiakmi a učiteľmi školy. 

Novoprijatými opatreniami sú: 

1. Zákaz používania mobilných zariadení v priestoroch školy. 
2. Povinnosť každého žiaka vypnúť mobilné zariadenie pred vstupom do budovy  

a jeho následné zapnutie až po odchode z budovy školy. Počas vyučovania  
je povinnosťou každého žiaka mať mobilné zariadenie uložené v aktovke alebo u TU. 

3. Zákaz vyhotovovania obrazového alebo zvukového záznamu iných žiakov a pedagogických + 
nepedagogických zamestnancov.  

4. V odôvodnenom prípade potreby použitia mobilného zariadenia je žiak povinný požiadať 
o povolenie učiteľa. 

5. Ak žiak na vyučovaní nedovolene použije mobilné zariadenie, vyučujúci je oprávnený mu ho 
odobrať.  
 

K vyššie uvedeným opatreniam naša škola pristupuje po odhalení prípadov, kedy si žiaci 
neoprávnene nahrávali učiteľov či spolužiakov na mobilné zariadenia a následne takéto 
fotografie/videozáznamy zverejňovali na súkromných sociálnych sieťach, resp. tieto si navzájom 
preposielali s cieľom ich zosmiešnenia. Ďalej sa zistilo, že rodič využitím smart hodiniek sledoval 
správanie svojho dieťaťa na vyučovacích hodinách i mimo nich bez udelenia súhlasu vyučujúceho, 
resp. dotknutých osôb (porušenie GDPR). Je dôležité si uvedomiť, že takéto protiprávne konanie 
sa v konečnom dôsledku môže považovať až za trestný čin, ktorým je ohováranie podľa § 373 
Trestného zákona.  
 

Je potrebné si uvedomiť, že dosah kyberšikany môže byť až natoľko vážny, že svojím charakterom 

dokáže svojej obeti ublížiť. 

 

Obmedzenie používania mobilných zariadení na našej škole je zahrnuté v Školskom poriadku 

a jeho porušenie môže mať za následok v krajných prípadoch uloženie výchovného opatrenia 

žiakovi, ktoré tento bod Školského poriadku porušil. 

 

Ako zákonný zástupca .................................... (meno a priezvisko žiaka), žiaka .............. triedy som bol/a dňa 

........................ oboznámený/á s bodom školského poriadku, ktorý sa týka použitia mobilného telefónu v škole. Som si 

vedomý/á toho, že pri porušení Školského poriadku môže byť môjmu dieťaťu uložené výchovné opatrenie.  

Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka: ....................................................   ..................................... 

                  Podpis ZZ 


