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Všeobecné ustanovenia 

 Školský poriadok je spracovaný na základe školského zákona č. 245/2008 Z.z. a vyhlášky MŠ 

SR č. 320/2008  Z. z. o základnej škole.  

 Je zverejnený vo vestibule školy, na internetovej stránke školy, sú s ním oboznámení žiaci  aj 

ich zákonní zástupcovia.  

 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 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred 

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. 

I.  Práva žiakov a ich zákonných zástupcov 

Práva žiakov 

Žiak  má právo na: 

- dodržiavanie všetkých práv a slobôd zaručených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv    

a v Dohovore o právach dieťaťa, 

- bezplatné základné vzdelanie,  

- kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch, na zdôvodnenie klasifikácie, jej objektívnosť, 

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, 

- bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,  

- radu a pomoc zo strany učiteľov, výchovného poradcu a školského psychológa , 

- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, zdravotnému stavu, 

- úctu  k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu 

násiliu,  

- slobodu prejavu avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných, 

žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý, 

- slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami,    

a záujmami a v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, na slobodnú voľbu krúžkovej 

a ostatnej záujmovej činnosti,    

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

- komisionálne preskúšanie v prípade nesúhlasu s hodnotením svojich výsledkov,  

- individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom, 

- výber budúceho štúdia, 

- iniciovanie vzniku žiackej rady, voliť a byť volený do žiackej rady, 

- pochvalu od triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy za vzorné správanie ,vzorné plnenie úloh a 

povinností, za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu triedy a školy a pod. 

- žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s 

využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie   

nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

Práva zákonných zástupcov žiakov 

Zákonný zástupca má právo :  
- na slobodnú voľbu školy pre svoje dieťa,  

- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným poznaním sveta  

- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom   

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej    

samosprávy, 
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- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy.  

II. Povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov 

Povinnosti žiakov 

Žiaci sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa 

podľa nich v škole, na podujatiach organizovaných školou aj mimo školy. 

Správanie 

1. Žiak dodržiava pravidlá slušného správania. Žiak nesmie šikanovať a vydierať spolužiakov 

v škole ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia a rasizmus vo všetkých formách. Vulgárne 

vyjadrovanie sa považuje za závažné porušenie školského poriadku. 

2. Žiaci zdravia vyučujúcich, ostatných pracovníkov školy a návštevy v priestoroch školy v 

zmysle pravidiel slušnosti. Vyučujúcich oslovujú pani učiteľka, pán učiteľ. 

3. Po vstupe do školy je žiak  povinný  prezuť sa do odporučenej, bezpečnej obuvi. 

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

5. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské pomôcky podľa rozvrhu hodín, resp. podľa 

pokynov učiteľa, žiacku knižku musí mať žiak v škole každý deň. 

6. Počas vyučovania žiak nenarušuje priebeh jednotlivých hodín, umožňuje sústredenú prácu 

všetkým žiakom aj učiteľom. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť 

a zdravie ostatných žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole, 

alebo narúša výchovno-vzdelávací proces do takej miery, že ostatným znemožňuje 

vzdelávanie, riaditeľ školy okamžite vylúči žiaka z výchovy a vzdelávania a privolá 

zákonného zástupcu, prípadne políciu. 

7. Žiak nesmie nosiť do školy predmety, ktoré môžu ohroziť jeho zdravie alebo zdravie 

spolužiakov, musí rešpektovať zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných 

omamných látok. Prinesenie cigariet, alkoholu prípadne drog do školy sa považuje za závažné 

porušenie školského poriadku. 

8. Mobilný telefón (platí aj pre iné digitálne prehrávacie a nahrávacie zariadenia) má žiak 

vypnutý a odložený v taške. Mobilný telefón žiak nepoužíva ani cez prestávky na fotenie, 

hranie hier, nahrávanie videa, prehrávanie hudby, iných nahrávok a videa. V prípade 

nerešpektovania pokynov vyučujúcich na odloženie mobilného telefónu je žiak povinný 

mobilný telefón vypnúť a odovzdať vyučujúcemu, ktorý ho odovzdá riaditeľovi školy.  

9. Pri vyučovaní v inej triede do nej odchádzajú žiaci spoločne 3 min. pred začiatkom hodiny. 

10. V telocvični a v odborných učebniach  žiak dodržiava prevádzkový poriadok príslušnej 

učebne. Na hodinách telesnej výchovy je žiak povinný cvičiť v oblečení a obuvi slúžiacej len 

na tento účel.  

11. Cez prestávky sa žiak v triede alebo na chodbách správa tak, aby nespôsobil úraz ani 

nezapríčinil poškodenie zdravia svojim spolužiakom a ostatným osobám v priestoroch školy. 

Nevykláňa sa z okien, nesedí na parapetných doskách, po chodbách a v triede sa pohybuje 

chôdzou a nehrá loptové ani hazardné hry.   Zakazuje sa pohyb v budove školy na bicykloch, 

kolobežkách , kolieskových korčuliach, skateboardoch a pod. 

12. V školskej jedálni sa žiak riadi pokynmi pedagogického dozoru.  Do školskej jedálne  žiaci 

odchádzajú v sprievode učiteľa, počas stolovania i celého pobytu v jedálni sa správajú 

kultúrne. Po skončení obeda je žiak povinný odovzdať riad pri okienku a zanechať svoje 

miesto čisté. 

13. Na vyučovaní, školských exkurziách, zájazdoch, výletoch a kurzoch sa žiak riadi pokynmi 

učiteľov, dodržiava zásady BOZ a PO. 

14. Žiak ZŠ môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. 

 

Povinnosti týždenníkov 

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe. Týždenníci pred vyučovaním 

skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok zotrú tabuľu, pripravia 
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kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich 

žiakov.  

2. Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky,  uložia kriedu,      

zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien. 

Povinnosti žiakov v ŠKD 

1. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a týmto školským poriadkom.  

2. Opustiť ŠKD bez dovolenia je neprípustné. 

3. Topánky a vrchné šatstvo si žiaci odkladajú v určenej šatni. Veci, ktoré možno zameniť, 

musia byť označené menom. 

4. Na obed žiaci odchádzajú spoločne, počas obeda žiak dodržiava pravidlá spoločenského 

správania. 

5. Žiak je povinný chrániť majetok a zariadenie ŠKD, v prípade jeho poškodenia je povinný 

škodu nahradiť.  

Starostlivosť o školský majetok a osobné veci  

1. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, školský majetok, učebnice a učebné pomôcky. Ak 

svojou  nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí škodu, musí ju odstrániť alebo nahradiť. 

V prípade, že učebnicu stratí, je povinný ju zaplatiť. 

2. Žiak si môže prostredníctvom školy poistiť svoje veci. Poškodené a odcudzené veci môžu byť 

uhradené len prostredníctvom poisťovne. Poistné zahŕňa len veci súvisiace s vyučovaním. 

3. Žiak nesmie nosiť do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné 

predmety. Odcudzenie vecí žiak nahlási v deň odcudzenia vyučujúcemu a triednemu učiteľovi. 

4. Hodinky, peniaze, retiazky a prstene z drahých kovov sú žiaci povinní počas vyučovania 

telesnej výchovy zobrať do telocvične, nenechávať v šatni, resp. pri cvičení v areáli školy dať 

do úschovy vyučujúcemu.  

Dochádzka do školy 

1. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Účasť na vyučovaní 

voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná. 

2. Schválený rozvrh hodín je pre žiakov záväzný. V odôvodnených prípadoch môže zákonný 

zástupca požiadať o  uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny vyučujúceho príslušného 

predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi. O uvoľnenie na 1 až 3 dni požiada triedneho 

učiteľa. Na viac ako 3 dni uvoľňuje žiaka riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča, 

resp. zákonného zástupcu žiaka.  

3. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný oznámiť triednemu 

učiteľovi dôvod neúčasti ihneď. Po návrate na vyučovanie je žiak povinný  predložiť 

triednemu učiteľovi ospravedlnenie – potvrdenie od lekára alebo písomné ospravedlnenie 

podpísané zákonným zástupcom. Hodiny, ktoré nebudú ospravedlnené do 3 dní po návrate 

žiaka do školy, budú neospravedlnené.  

4. Ak triedny učiteľ resp. vyučujúci neuzná dôvody absencie alebo spôsob jej ospravedlnenia, 

hodiny sa považujú za neospravedlnené.  

5. Za neospravedlnenú absenciu riaditeľ školy žiakovi uloží na návrh triedneho učiteľa niektoré 

z výchovných opatrení alebo zníženú známku zo správania. Počet neospravedlnených hodín a 

tomu zodpovedajúce výchovné opatrenia budú prerokované individuálne na pedagogickej 

rade. O výchovnom opatrení rozhodne po prerokovaní v príslušnom poradnom orgáne riaditeľ 

školy. 

Dochádzka žiakov do školského klubu detí  

1. Ak je žiak prihlásený do ŠKD,  prichádza do oddelenia ráno a po skončení vyučovania. 

2. Žiakov 1. – 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú 

vyuč. hodinu v triede. Žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do šatne. 

3. Zo ŠKD je žiak uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby. 

4. Odchod žiaka zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí rodič 

písomne oznámiť. 

5. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôže žiak svojvoľne odísť. 
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6. Správanie  žiaka v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku . 

7. Ak žiak sústavne narúša výchovnú činnosť v ŠKD alebo neodôvodnene a bez písomného 

ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 dní za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní 

v mesiaci, vyradí sa zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov. 

Povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

1. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o  

to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.  

2. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je 

povinný oznámiť škole do 24 hodín príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej 

neprítomnosti dieťaťa  sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz 

dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle 

prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine 

alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. 

3. Neprítomnosť maloletého dieťaťa , ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch 

škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia 

trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný 

zástupca potvrdenie od lekára. 

4. Zákonní zástupcovia žiakov nevstupujú do tried a nenarúšajú priebeh vyučovania. Toto 

nariadenie platí aj z hygienických dôvodov. 

III. Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami 

a ďalšími  zamestnancami školy  

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi 

Žiaci sa správajú k sebe úctivo, priateľsky, navzájom sa rešpektujú a pomáhajú si. Žiak nešikanuje 

svojich spolužiakov, nevydiera ich a neubližuje im. V priestoroch školy aj na mimoškolských 

podujatiach sa správa tak, aby neohrozoval seba a  zdravie svojich spolužiakov Uplatňuje svoje 

práva, rešpektuje práva iných a plní si svoje povinnosti v zmysle tohto školského poriadku. 

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi 
Žiaci sa správajú slušne k svojim pedagógom, rešpektujú ich pokyny, plnia si povinnosti 

vyplývajúce s výchovno-vzdelávacieho procesu a zo školského poriadku a v prípade vzniknutých 

problémov požiadajú o radu alebo  o pomoc triedneho učiteľa. Pedagógovia vo výchovno-

vzdelávacom procese akceptujú  práva žiakov. 

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a ďalšími zamestnancami školy 

Žiak uplatňuje pravidlá slušného  spoločenského správania aj vo vzťahu k ostatným 

zamestnancom školy. 

IV. Prevádzka a vnútorný režim školy 

V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. 

Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvukovým signálom. 

Škola je z bezpečnostných dôvodov uzamknutá v čase od 7.55 do 13.10. 

Vyučovací čas je rozvrhnutý nasledovne: 
 

1. hodina     7.45 hod. –    8.30 hod. 

2. hodina     8.40 hod. –    9.25 hod. 

3. hodina     9.40 hod. –  10.25 hod. 

4. hodina   10.35 hod. –  11.20 hod. 

5. hodina   11.30 hod. –  12.15 hod. 

6. hodina   12.25 hod. –  13.10 hod. 

7. hodina   13.45 hod. –  14.30 hod. 

8. hodina   14.35 hod. –  15.20 hod. 
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Príchod žiakov do školy 

1. Do školy žiaci prichádzajú  15 minút pred začiatkom vyučovania. 

2. Žiaci evidujú svoj príchod do školy priložením čipu na čítacie zariadenie umiestnené v chodbe 

hlavného vchodu. 

3. Na popoludňajšie vyučovanie (záujmové činnosti) žiaci prichádzajú 10 minút pred začiatkom 

vyučovania. 

4. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie (záujmové činnosti)  žiaci čakajú  na vyučujúceho 

pred  budovou  školy alebo na prízemí budovy.                                                                                                                                                  

Odchod žiakov zo školy  

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci pod vedením vyučujúceho disciplinovane 

opustia budovu. Prezuvky a úbor na telesnú výchovu si berú domov. Za poriadok v odbornej 

učebni zodpovedajú žiaci, ktorí tam mali poslednú hodinu. 

2. Stravujúci sa žiaci odchádzajú do školskej jedálne spoločne a spravidla s vyučujúcim, ktorý   

mal s nimi poslednú vyučovaciu hodinu. 

3. Žiaci evidujú aj svoj odchod zo školy priložením čipu na čítacie zariadenie umiestnené 

v chodbe hlavného vchodu. 

4. Skorší odchod zo školy je možný len so zákonným zástupcom žiaka, ktorý požiada 

o uvoľnenie z vyučovania vyučujúceho, resp. triedneho učiteľa. 

V.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany 

pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

1. Žiak  má právo  na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. 

2. Žiak nesmie šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia    

a   rasizmus vo všetkých formách. 

5. Žiak  má právo na úctu  k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, 

psychickému a sexuálnemu násiliu. 

6. Žiak nesmie nosiť do školy predmety, ktoré môžu ohroziť jeho zdravie alebo zdravie 

spolužiakov, musí rešpektovať zákaz  fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných 

omamných látok. Prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do školy 

sa považuje za závažné porušenie školského poriadku a bude hodnotené v zmysle tohto 

školského poriadku a v spolupráci s políciou. 

7. Riaditeľ školy poverí niektorého pedagogického zamestnanca funkciou koordinátora 

prevencie, ktorý bude v spolupráci s výchovným poradcom, školským psychológom, triednymi 

učiteľmi, políciou, príp. ďalšími organizáciami koordinovať ochranu žiakov pred 

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím.  

VI. Kritériá hodnotenia správania žiakov 

1. Hodnotenie správania žiakov 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

Stupeň 1 (veľmi dobré), 

ak žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa 

menej závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé), 

ak žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a 

usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé), 

ak žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 
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Stupeň 4 (neuspokojivé), 

ak žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy 

medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov a zamestnancov 

školy. 

 

2. Pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny  

a) Pochvaly a iné ocenenia 

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

alebo statočný čin. 

- Typy pochvál a ocenení: – pochvala tr. učiteľom, pochvala riaditeľom školy.  

- Návrh sa prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenáva sa do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka.  

b) Opatrenia vo výchove na posilnenie disciplíny 

- Opatrenie na posilnenie disciplíny sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo 

opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla 

zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti sa ukladá niektoré z opatrení: napomenutie  

triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy. 

- Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní 

v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade. 

- O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného 

zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka. 

3. Postup pri hodnotení správania  

a) Menej závažné porušovanie školského poriadku – Poznámky zapísané v zázname o 

správaní - rodičia boli o priestupku informovaní.   

3 poznámky – napomenutie triednym učiteľom 

4 – 6 poznámok – pokarhanie triednym učiteľom 

7 – 9 poznámok – pokarhanie riaditeľom školy 

10 a viac -  znížená známka zo správania – určenie stupňa podľa závažnosti. 

b) Závažné porušovanie školského poriadku – Rodičia boli upozornení, podpísaný záznam 

o pohovore s rodičmi. Žiak bude hodnotený zníženou známkou zo správania. Stupeň 

zníženej známky bude určený podľa závažnosti po prerokovaní pedagogickou radou.  

c) Krádež, ublíženie na zdraví – Rodičia boli upozornení, podpísaný záznam o pohovore 

s rodičmi.  1 poznámka – znížená známka zo správania 2. stupňa 

2 - 3 poznámky – znížená známka zo správania 3. stupňa 

viac poznámok – znížená známka zo správania 4. stupňa. 

d) Šikanovanie, elektronické šikanovanie, vyhrážanie a nevhodné správanie sa voči 

spolužiakom, učiteľom, zamestnancom školy – Rodičia boli upozornení, podpísaný záznam 

o pohovore s rodičmi. 

1 poznámka – znížená známka zo správania 2. stupňa 

2 - 3 poznámky – znížená známka zo správania 3. stupňa 

viac poznámok – znížená známka zo správania 4. stupňa. 

e) Vymeškané neospravedlnené hodiny 

  do 6 hodín – pokarhanie triednym učiteľom 

  7 – 14 hodín – pokarhanie riaditeľom školy 

15 – 29 hodín – znížená známka zo správania 2. stupňa 

30 – 59 hodín – znížená známka zo správania 3. stupňa 

60 a viac hodín – znížená známka zo správania 4. stupňa. 

Poznámky: 

- Každé porušenie školského poriadku sa prerokúva individuálne pedagogickou radou, ktorá 

môže navrhnúť aj prísnejšie opatrenie ako je uvedené v texte vyššie. 
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- Znížená známka zo správania môže byť udelená podľa závažnosti priestupku po 

prerokovaní pedagogickou radou. 

- Každá poznámka zapísaná v zázname o správaní musí byť konkrétna. 

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

 

VII. Podrobnosti o postupe pri riešení násilia a šikanovania 

1. Žiak alebo ktorákoľvek dospelá osoba, ktorá zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované 

slovne alebo fyzicky, je povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi alebo 

vedeniu školy alebo výchovnému poradcovi alebo koordinátorovi drogovej prevencie. 

2. So žiakom – obeťou a jeho zákonným zástupcom sa vykoná pohovor, o čom bude spísaná 

zápisnica. 

3. Za zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý 

praktizoval násilie na inom nasledovné výchovné opatrenia: 

- Pri drobných násilných priestupkoch na inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom 

a jeho zákonným zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica a bude mu uložené pokarhanie 

triednym učiteľom. 

- Pri náznakoch šikanovania bude vykonaný rozhovor so žiakom a jeho zákonným zástupcom, 

o čom bude spísaná zápisnica a bude mu uložené pokarhanie riaditeľom školy. 

- Pri šikanovaní alebo hrubom násilí na inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom  a jeho 

zákonnými zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica. V odôvodnených prípadoch bude 

privolaná polícia. V prípade ublíženia  na zdraví sa obeť podrobí lekárskej kontrole. 

Prešetrovaná vec bude oznámená kurátorovi ÚPSVaR a žiakovi bude udelená znížená známka 

zo správania. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. 
2. Na základe návrhov vyučujúcich  a po prerokovaní  s orgánmi školskej samosprávy a v 

pedagogickej rade je možné školský poriadok meniť a doplniť. 

3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom prerokovania pedagogickou radou a schválením 

riaditeľom školy.       

 

 

 

                                                                                                                


