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Školský poriadok školy 

pre žiakov 

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom 

 

 

      Školský poriadok školy  upravuje § 153 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času 

a predchádzanie školským a pracovným úrazom. Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré 

predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy 

zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v 

škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako 

aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv 

dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom 

i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok školy, ktorý sa 

opiera o platnú legislatívu MŠVVaŠ SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu 

žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie školského poriadku školy  

v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich 

povinností. 

          Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať. Školský 

poriadok /ďalej len ŠP/ v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom  je súbor princípov a pravidiel pre 

žiakov školy, ktorými sa riadi systém školskej komunikácie v priestoroch školy i mimo nej v čase školského                          

i mimoškolského vyučovania v súlade s výchovno-vzdelávacím programom školy a príslušnými právnymi 

normami. 

          Návrhy na doplnky, zmeny a úpravy predkladajú riaditeľke školy žiaci, pedagogickí  a nepedagogickí 

zamestnanci školy. Po prerokovaní v pedagogickej rade a po jeho schválení sa oboznámia žiaci, 

zamestnanci školy a zákonní zástupcovia s upraveným znením a v konečnej podobe ho zoberú na vedomie 

vlastnoručným podpisom. 

 

        Každý žiak je Božím  dieťaťom, ľudskou osobou  so  svojou neopakovateľnosťou a  dôstojnosťou. 

Žiak našej školy má právo na zodpovedné duchovné  a morálne formovanie v súlade s učením katolíckej 

cirkvi. 

 

      Každému žiakovi školy prináležia práva, ktoré sú zakotvené vo: Všeobecnej deklarácii ľudských práv, 

Deklarácii práv dieťaťa prijatej OSN v roku 1959, Dohovore o právach dieťaťa z 20.novembra 1989 

prijatom OSN a v ďalších medzinárodných paktoch a deklaráciách o ochrane práv dieťaťa, bez ohľadu na 

to, akej sú rasy, pohlavia, náboženstva, zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia. 

K základným právam žiakov patria predovšetkým: 

 

Právo na vzdelanie 

     Každý žiak má právo na vzdelanie a vzdelávanie na základe rovnakých možností a podmienok pre 

všetkých. Má právo zúčastňovať sa všetkých školou organizovaných akcií i mimoškolských podujatí, 

zhromaždení, besied, výletov a exkurzií. 

     Je právom žiaka, aby poriadok a disciplína v škole bola zaisťovaná spôsobom zlučiteľným s ľudskou 

dôstojnosťou dieťaťa. 

 Právo na slobodu prejavu 

     Každý žiak má právo formulovať vlastné názory a tieto slobodne vyjadrovať, pričom týmto názorom 

sa musí venovať patričná pozornosť a predovšetkým zabezpečovať, aby názory žiakov mohli byť 

slobodne prezentované. 

     Každý žiak /i jeho zákonný zástupca/ má právo podávať návrhy na zlepšenie organizácie vyučovania, 

prípadne iných činností, ktoré súvisia so školou priamo RŠ, alebo cez pedagogických pracovníkov 



kedykoľvek v priebehu školského roka. 

     Každý žiak má právo požiadať ktoréhokoľvek zodpovedného pracovníka školy o vysvetlenie otázok a 

problémov, ktoré sa týkajú života školy, predovšetkým však svojho triedneho učiteľa na hodinách na to 

určených. 

 Právo zhromažďovať sa 

     Žiaci školy majú právo organizovať v priestoroch školy svoje vlastné stretnutia žiakov a tiež 

spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi školy za určitým účelom – v prospech rozvoja výchovno-

vzdelávacieho procesu a pri oslavách rôznych výročí, sviatkov, prezentáciách vlastných tvorivých aktivít a 

pod.  

      Právo zhromažďovať sa počas školského vyučovania majú žiaci len v priestoroch školy, t.j. v triedach, 

v kaplnke, v školských chodbách, v telocvični a v školskej jedálni. 

    Právo na súkromie, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva 

     Žiaci majú právo na zákonnú ochranu proti zásahom a útokom na súkromný život, do ich rodiny           

a domova, do ich korešpondencie, do ich cti a povesti. Je povinnosťou školy a všetkých jej pracovníkov 

chrániť žiakov školy proti porušovaniu týchto práv. 

     Žiaci majú právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského cítenia a  prejavu. Tieto práva však 

nesmú ohrozovať práva a slobody iných a musia byť v súlade s mravnými a právnymi normami 

Slovenskej republiky. 

   Prístup k informáciám 

     Žiaci majú právo na voľný prístup k informáciám prostredníctvom médií, a to z národných                    

a medzinárodných zdrojov, hlavne k takým, ktoré pozitívne rozvíjajú ich sociálne cítenie, telesné a 

duševné zdravie, v škole na vyučovaní i prostredníctvom počítačov, na stretnutiach  i v individuálnych 

debatách so zamestnancami školy.  

     Je úlohou školy ochraňovať žiakov pred informáciami a materiálmi, ktoré sú škodlivé z hľadiska ich 

zdravého vývinu a ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a morálkou spoločnosti, 

ktoré navádzajú k násiliu, xenofóbii, sexuálnemu zneužívaniu, závislosti a ďalším negatívnym prejavom        

a činnostiam. 

  Právo na ochranu pred negatívnymi a zdravie ohrozujúcimi vplyvmi 

        Žiaci majú právo na prostredie, ktoré neohrozuje ich zdravý duševný a telesný vývin, na prostredie, 

kde nie je ohrozované ich zdravie a život. Je povinnosťou školy zabezpečiť takéto prostredie všetkými 

možnými dostupnými prostriedkami, v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky tak, aby žiaci 

boli chránení predovšetkým: 

 pred nezákonným užívaním narkotických a psychotropných látok definovaných príslušnými 

medzinárodnými zmluvami a zneužívaním žiakov pri výrobe   a distribúcii týchto látok, 

 pred užívaním alkoholických nápojov akéhokoľvek druhu a v akomkoľvek množstve na pôde školy     

a akciách školy, 

 fajčením, či už priamym alebo vdychovaním cigaretového dymu  iných fajčiarov, 

 pred sexuálnym využívaním a zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie, prípadne inými 

formami zneužívania a vykorisťovania, 

 krutým trestaním, týraním, mučením, ponižovaním, šikanovaním, elektronickým šikanovaním –

cyberbullying / zneužívanie mobilných telefónov a internetu na posielanie agresívnych a nenávistných 

správa a zastrašovanie osôb -online bezpečnosť/, happy slappingu /natočenie útoku na mobil – 

uloženie na net za účelom zosmiešnenia.../, obmedzovaním ich práv a slobôd, nevhodným 

zaobchádzaním.  

 

  Právo na voľný čas 

     Žiaci majú právo na voľný čas, hru a účasť v kultúrnom živote, umení, športových aktivitách a takých 

činnostiach, ktoré zodpovedajú ich záujmom, fyzickým  a duševným schopnostiam. 

  Postihnutí žiaci 



    Žiaci, ktorí sú zdravotne postihnutí a so zdravotnými znevýhodneniami majú právo na zvláštnu 

starostlivosť a vzdelávanie, aby dosiahli čo najvyššiu mieru samostatnosti a mohli viesť plnohodnotný 

spoločenský život. 

    Komisionálne skúšky  

     Žiaci majú právo na komisionálne preskúšanie. Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti       

o správnosti klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroku, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa 

dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie s uvedením dôvodov. 

     Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý 

polrok neklasifikuje, riaditeľka školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to 

spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po ukončení prvého 

polroka. 

     Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný     

a klasifikovaný za toto obdobie do 15. októbra príslušného roku. Do toho času žiak navštevuje 

podmienečne najbližší vyšší ročník.  

      Ak žiak vymešká počas školského polroku viac ako 70 hodín, môže  mu vyučujúci navrhnúť vykonať 

do dvoch týždňov komisionálnu skúšku. V prípade, že vyučujúci príslušného predmetu usúdi, že žiaka 

z jeho predmetu netreba skúšať, komisionálna skúška sa neuskutoční.   

      

 Právo zúčastňovať sa mimoškolskej a záujmovej činnosti 

    Každý žiak má právo zúčastňovať sa a organizovať mimoškolskú činnosť a záujmové aktivity, a tým 

tiež reprezentovať školu v kultúrnej, športovej a spoločenskej oblasti. Každý žiak alebo trieda majú právo 

organizovať pre svojich spolužiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy spoločenské záujmové aktivity 

/večierky, besedy, turnaje, kluby a pod./ za predpokladu, že sú požadované priestory voľné a je 

zabezpečený pedagogický dozor a bezpečnosť účastníkov, a že riaditeľka školy  dala na takúto činnosť 

súhlas.  

 

1. Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia /§ 144 

zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1.1 Dieťa alebo žiak má právo na 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

b) bezplatné vzdelanie v základných školách,  

c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských 

školách, 

d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 

e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu 

ustanovenom týmto zákonom, 

f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

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

i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v 

súlade so zásadami psychohygieny, 

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

l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a 

záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

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

n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24. 



Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 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. 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické                    

a kompenzačné pomôcky;  

 

1.2 Dieťa alebo žiak je povinný 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy       a vzdelávania, 

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, 

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské 

zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie, 

d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané, 

e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje 

inak, 

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb 

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 

h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú  v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy  a dobrými mravmi. 

1.3 Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje 

výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom        

a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú 

voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej 

sústavy. 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo: 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom        

a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade        

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona, 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským 

poriadkom, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy alebo školského 

zariadenia, 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 

1.4  Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole  a na plnenie školských 

povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania, 



e) okamžite informovať triedneho učiteľa a riaditeľku školy o zmenách v rodine / rozvod, zverenie              

do výchovy inej osobe, práca v zahraničí .../ a zároveň je potrebné písomne zdokladovať aktuálneho 

zákonného zástupcu žiaka,   

f) prebrať zodpovednosť za bezpečnosť a správanie svojho dieťaťa  po skončení vyučovania a opustení 

budovy školy, 

g) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

h) nevstupovať do priestorov školy počas vyučovacieho procesu, z dôvodu bezpečnosti žiakov. 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu 

vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi     

v súlade so školským poriadkom. 

Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho 

zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez 

zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo 

žiaka 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. 

Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených 

prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka 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 dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo 

zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. 

Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania telesnej výchovy maximálne 3x za štvrťrok. 

Ospravedlniť ho nemôže dvakrát po sebe, na ďalšiu hodinu musí priniesť lekárske potvrdenie.   

 

 

1.5 Spolupráca školy a rodiny 

 

1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka 

(ŽK) a internetová žiacka knižka. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel budú slúžiť aj 

konzultačné hodiny. 

 

2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. 

 

Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná 

1. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku          

s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, či telefonický 

kontakt. 

 

2. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli 

výslednú známku, požiadať riaditeľku školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou. 

 

2. Povinnosti žiaka 

 

2.1     Dochádzka do školy 

 

 Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na činnostiach, 

ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného 

žiaka povinná. 



 Každú neúčasť na vyučovaní je povinný každý žiak – žiačka vopred ohlásiť svojmu triednemu 

učiteľovi, ak nie je vopred známa príčina, treba neúčasť oznámiť najneskôr do 48 hodín od začiatku 

neprítomnosti. Ak je žiak chorý, doloží to lekárskym potvrdením o chorobe, inú príčinu ospravedlnia rodičia 

písomne  u triedneho učiteľa. Po ukončení choroby predloží žiak ihneď triednemu učiteľovi doklad               

o lekárskom vyšetrení, najneskôr však do 3 dní od nástupu do školy.  

 Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný učiteľ. Uvoľnenie z vyučovacieho 

dňa môže povoliť triedny učiteľ – maximálne 4 dni. Riaditeľka školy uvoľňuje žiaka na 5 dní a viac. 

Rodičia musia písomne požiadať  riaditeľku školy o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania.  

 Pred skončením vyučovania žiak nesmie  bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy; zdržiavať sa 

v  školských  priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok určených školským 

poriadkom. 

 Ak žiak vyučovanie vymeškal svojvoľne, bez odôvodnenia alebo bez povolenia odišiel z vyučovania 

/vyučovacích hodín/, zameškané hodiny bude mať neospravedlnené a pedagogická rada školy bude 

postupovať podľa platných smerníc. 

 Neprítomnosť žiaka na výchovnej práci v zariadeniach v určitý deň alebo po určitú dobu, oznámia 

zákonnému zástupcovi vedúcemu vychovávateľovi v ŠKD  a  vedúcemu ZÚ v CVČ.  

 

2.2      Príchod žiakov do školy 

 

 Školská budova sa otvára o 6.00 hod. Vyučovanie sa začína o 7:55 hod. 

 Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začatím vyučovania a zo školy odchádzajú bezprostredne 

po skončení vyučovania. 

 Do priestoru šatne prichádzajú žiaci o 7:40 hod., v nepriaznivom počasí hneď  

po príchode do školy, pričom školník zabezpečuje dozor. Po príchode do budovy sa žiak prezuje, 

odloží si v šatni /alebo v skrinke/ obuv, vrchné šatstvo, upraví sa, a tak odchádza do triedy.  

 Dlhšie po vyučovaní sa môžu v priestoroch školy zdržiavať žiaci, ktorí majú povolenie od triedneho 

učiteľa a to vo vyhradenej miestnosti / cezpoľní a pod./, ďalej žiaci, ktorí sa zúčastňujú 

mimoriadnych podujatí školy alebo plnia uložené povinnosti. V triede a v školských priestoroch je 

každý žiak povinný zachovať poriadok.  

 Za úmyselné oneskorené príchody ráno do školy sa žiakovi za:   

a/  5 oneskorených príchodov za polrok  udelí pokarhanie triednym učiteľom,  

                  b/ 10 oneskorených príchodov  za polrok udelí pokarhanie riaditeľkou školy, 

                  c/ viac ako 10 oneskorených príchodov za polrok udelí znížená známka  zo správania.  

 

 

2.3 Organizácia školského roka 

 

Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie 

sa realizuje podľa  POP na príslušný školský rok. 

V škole sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na škole nevyučuje. 

- Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň druhého polroka. 

- Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny (1 deň), 

jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia 

vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku). 

- Riaditeľka školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných  a z technických dôvodov 

v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku. 

- Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k epidémii alebo k 

pandémii, môže riaditeľka školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní 

voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni. 

- Riaditeľka školy, výchovno-vzdelávacieho zariadenia v období školských prázdnin  a počas dní voľna 

zabezpečí v spolupráci so zriaďovateľom a miestnych podmienok prevádzku výchovno-vzdelávacích 

zariadení vrátane pedagogického dozoru;  v spolupráci riaditeľka školy s vedúcim zariadenia školského 

stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia školského stravovania (okrem dní voľna poskytnutých               

z dôvodu epidémie alebo pandémie). 



 

Organizácia vyučovacieho dňa 

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy a pedagogická rada. 

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci. 

 

 Časový harmonogram vyučovania: 

 

1. vyučovacia hodina: 

prestávka: 

7.55 – 8.40 

10 minút 

2. vyučovacia hodina: 

prestávka: 

8.50 – 9.35 

15 minút 

3. vyučovacia hodina: 

prestávka: 

9.50 – 10. 35 

10 minút 

4. vyučovacia hodina: 

prestávka: 

10.45 – 11.30 

10 minút 

5. vyučovacia hodina: 

prestávka: 

11.40 – 12.25 

10 minút 

6. vyučovacia hodina: 

prestávka: 

12.35 – 13.20 

30 minút 

7. vyučovacia hodina: 

prestávka: 

13.50 – 14.30 

10 minút 

8. vyučovacia hodina: 14.40 – 15.20 

 

 

2.4  Správanie žiakov v škole – pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s ped. zamestnancami 

a ďalšími zamestnancami školy 

 

Žiaci  našej  školy, vrátane detí  materskej  školy,  vytvárajú  spoločenstvo ľudí, ktoré spája  Kristova láska. 

Žiaci rôznych ročníkov  sú kamaráti,  starší žiaci pomáhajú  mladším. Spolužiakov, ktorí sa takto nesprávajú, 

majú ostatní žiaci usmerniť a ísť im vlastným   dobrým príkladom. Slušne sa správajú ku všetkým 

zamestnancom školy.  

 Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov,  podľa svojich  

schopností  sa  svedomite pripravovať na vyučovanie  a dodržiavať školský poriadok. Žiak  sa  musí správať 

slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak,  aby  neporušoval zásady 

spolunažívania a spoločenské normy správania. 

 Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie čisto a hygienicky upravený, v primeranom vhodnom 

slušnom oblečení, bez extrémnych výstredností v úprave vlasov a zovňajšku: pírsing na viditeľnom mieste, 

farebné vlasy, účesy vo forme chocholov, vystrihaných pásov a vyholenej lebky. Oblečenia by malo 

zakrývať celý trup, horné končatiny od ramien a dolné končatiny od hornej časti stehien. Nie je dovolený 

odev s nápismi propagujúcimi násilie, drogy, rasizmus a pod. (v akomkoľvek jazyku).  

 Zákaz nosenia nevhodných náramkov, predmetov a doplnkov, na základe rozhodnutia pedagogickej 

rady a súhlasu riaditeľky školy.    

 Žiaci by nemali do školy nosiť prezuvky, ktoré majú podrážku z čiernej gumy. Zo zdravotných 

dôvodov odporúčame nepoužívať na prezutie tenisky, cvičky a botasky. 

 Do školy je povinný nosiť si pridelené učebné pomôcky a učebnice podľa rozvrhu hodín. Nie je 

dovolené nosiť predmety, ktoré nepatria na vyučovania, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú 

bezpečnosť a zdravie. Cenné predmety ako prstene, peniaze a pod. žiaci do školy nenosia, a ak ich majú /na 

vlastnú zodpovednosť/, nesmú ich nechávať v šatni, ale majú ich vždy u seba.  

 Počas vyučovania a prestávok žiak  nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba 

v odôvodnených  prípadoch so súhlasom vyučujúceho,  triedneho učiteľa  alebo riaditeľky školy, alebo ňou  



 

povereným zástupcom. Počas vyučovania musia byť vypnuté a uložené v taške. V ŠKD a CVČ môžu byť 

zapnuté a použité so súhlasom vychovávateľa a vedúceho ZÚ.  

 Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu 

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

 Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov 

a pedagogických zamestnancov. Má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, energy 

drinky, omamné látky, drogy, nože, petardy, delobuchy, zapaľovače, granáty, zápalky a iné veci, ktoré by 

mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie.  

 V budove školy žiak nenosí šiltovku na hlave, kapucne... 

 Žiak počas vyučovania a prestávok a v školskej jedálni nesmie používať mobily a iné digitálne 

prístroje, hrať sa hry, pripájať sa na internet....  bez súhlasu vyučujúceho. 

 Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí do školy nevyhnutné hygienické potreby.  

 Žiak  musí chrániť  učebnice a  školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto,  triedu 

a ostatné školské  priestory, chrániť majetok pred poškodením; nosiť do školy učebnice a školské potreby 

podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov. 

 Učebnice a školské pomôcky si žiaci pred vyučovacou hodinou pripravia na lavice. 

 Žiaci v triede sedia podľa zasadacieho poriadku. Bez povolenia učiteľa nesmú opustiť svoje miesto       

a ani učebňu. 

 Začiatok a koniec  vyučovacej hodiny sa ohlasuje zvonením. 

 Keď do triedy vstúpi vyučujúci alebo iná dospelá osoba, všetci žiaci pozdravia povstaním a sadnú si 

len na pokyn učiteľa. Na hodinách výchovných predmetov, ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú.  

 Vyučovanie začína spoločnou modlitbou v triede, pričom formu i obsah modlitby volí vyučujúci        

a vedením modlitby môže poveriť i žiaka. Vyučovanie sa opäť končí modlitbou, ktorá má ďakovný 

charakter.  

 Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov doma pripraviť na 

vyučovanie alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na začiatku hodiny 

najlepšie písomne potvrdené podpisom rodiča.  

 Počas vyučovania sa správa disciplinovane, plní prikázané povinnosti, pracuje samostatne, 

nevyrušuje, nenašepkáva a nerozptyľuje pozornosť žiakov. Keď chce hovoriť, alebo odpovedať, tak sa 

prihlási a odpovedá len na pokyn príslušného vyučujúceho.  

 Žiaci nesmú šíriť legálne (tabak a alkohol) a nelegálne drogy v školskom prostredí.   

 

2.5 Výchovné opatrenia 

 

Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Za porušovanie 

Vnútorného poriadku školy aktuálne posúdi triedny učiteľ a navrhne výchovné opatrenie, ktoré prerokuje 

v pedagogickej rade a schváli ho riaditeľka školy. V prípade potreby môže odporučiť žiaka do odbornej 

starostlivosti. 

Výchovné opatrenia a odmeny sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

ZŠ. 

 

A. Pochvaly a iné ocenenia 

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

statočný čin podľa § 58 zákona. 

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

3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi  pred  kolektívom triedy alebo školy  triedny učiteľ,  

riaditeľka,  môže aj  zástupca  zriaďovateľa  školy alebo zástupca právnickej osoby. 

4. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život 

alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu  alebo iné ocenenie aj 

orgán  verejnej správy,   minister školstva alebo prezident republiky. 

5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.   



Škola udeľuje : 

 pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v KZ priebežne počas školského roka, 

 pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka, 

 pochvalu od triedneho učiteľa na konci klasifikačného obdobia, 

 pochvalu od riaditeľky školy, 

 diplom na záver školského roka, 

 po schválení rodičovským spoločenstvom (RS) i vecnú odmenu, 

  

Najlepších žiakov môže riaditeľka školy navrhnúť na ocenenie – ďakovný list  od zriaďovateľa školy. 

 

B. Odmeňovanie žiakov 

Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách školy môže byť žiakom udelené za polročné hodnotiace 

obdobie nasledovné výchovné opatrenia: 

Kolo: umiestnenie na súťaži 

Školské 1. -3. miesto pochvala tr. učiteľom diplom prípadne odmena z RS 

Okresné 1. -3. miesto pochvala riaditeľkou školy, prípadne odmena z RS 

Krajské + vyššie úspešný riešiteľ, 1. -3.miesto  pochvala riaditeľkou školy, prípadne odmena z RS 

Len za účasť v školskom kole žiaci nemusia byť odmeňovaní. 

Pochvala riaditeľkou školy za reprezentáciu školy na verejnosti v rámci mesta, okresu... 

 

 

C. Opatrenia vo výchove 

1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo 

opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu 

stupňa zo správania.   

2. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, 

pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľky školy.   

3. Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky po prerokovaní           

v pedagogickej rade. Riaditeľka udeľuje pokarhanie od riaditeľky školy po prerokovaní                      

v pedagogickej rade.  

4. O udelení  výchovného  opatrenia  informuje  riaditeľka preukázateľným spôsobom zákonného 

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

katalógového listu žiaka.   

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

v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.   

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

zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť. 

   

Pokarhania: 

  

1.Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny 

pripravenú na lavici. 

 

2. Ak žiak nepredloží ŽK (o čom vyučujúci urobil záznam do triednej dokumentácie), bude mu udelené za 

polrok: 

5 – 10-krát - napomenutie triednym učiteľom 

11 - 15-krát - pokarhanie triednym učiteľom 

viac ako 15-krát - pokarhanie riaditeľkou školy 

 

3. Ak žiak žiacku knižku nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň predložiť bez 

vyzvania ŽK učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. Nerešpektovanie sa považuje za porušenie 

školského poriadku.Za porušovanie ŠP sa považuje aj falšovanie známok, či podpisov v ŽK. 



 

4. Vyučujúci príslušného predmetu 1x za mesiac vykoná kontrolu ŽK - dopíše známky a poznámky podľa 

KZ. Triedny učiteľ skontroluje podpísanie ŽK rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, 

ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy. 

 

5. Za neospravedlnené hodiny : 

a/ pri vymeškaní 1 – 3 vyučovacích hodín bude žiakovi udelené pokarhanie triednym učiteľom, rodičia 

budú prizvaní na pohovor s triednym učiteľom 

b/ pri vymeškaní 4 – 6 hodín - riaditeľkou školy,  

c/ pri vymeškaní 7 – 12 hodín - znížená známka druhého stupňa,  

d/  viac ako 13 hodín - znížená známka tretieho stupňa.  

e/  nad 50 hodín – znížená známka zo správania štvrtého stupňa 

V bodoch b – e) budú rodičia prizvaní na pohovor s riaditeľkou školy. 
 

Pokyny z POP-ky od  šk. roku 2015/2016: 
Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci 

nasledovne: 

a)ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľka školy bezodkladne 

oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a 

rodiny, 

b)ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec 

povinná na základe oznámenia riaditeľky školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4, § 37 zákona č. 

596/2003 Z. z. a podľa § 31zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

c)ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať 

trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie so spáchania trestného činu Ohrozovania 

mravnej výchovy mládeže podľa § 211zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 

 

6. Zápisy v klasifikačnom zázname o správaní žiaka a nepripravenosti na vyučovanie /zabúdanie 

pomôcok, DÚ.../ : 

Za  bežné priestupky (ako napr. vykrikovanie, rozprávanie na vyuč. hodine, použitie mobilného 

telefónu a iných digitálnych prístrojov bez súhlasu vyučujúceho, neprezúvanie sa,  

zabúdanie/nenosenie pomôcok a úboru, nevhodné správanie na sv. omši, ...):   
1-5 - napomenutie triednym učiteľom  

6-8 pokarhanie triednym učiteľom 

9-11 - pokarhanie riaditeľkou školy 

12-15 – znížená známka zo správania 2. stupňa 

16-20  znížená známka zo správania 3. stupňa 

nad 20 – zhoršená známka zo správania 4. stupňa 

 

Za vážne  priestupky v správaní (ako napr. nevhodné, arogantné správanie voči pedagogickým 

i nepedagogickým zamestnancom školy, klamanie, ...):   
1-2 - napomenutie triednym učiteľom  

3-4 - pokarhanie triednym učiteľom 

5-6 - pokarhanie riaditeľkou školy 

7-8 - znížená známka zo správania 2. stupňa 

9-10-  znížená známka zo správania 3. stupňa 

nad 10 – zhoršená známka zo správania 4. stupňa 

 

7. Okamžité riaditeľské pokarhanie dostane žiak za úmyselné:  

- poškodenie zdravia spolužiaka,  

- šikanovanie spolužiaka,  

- vulgárne vyjadrovanie,  

- poškodenie majetku školy,  

- krádež vecí,  

- fajčenie, pitie alkoholu....  



- alebo iný dôvod odsúhlasený pedagogickou  radou. 

 

8. Okamžitý návrh na udelenie zníženej známky zo správania dostane žiak za opakované alebo 

závažné: 

-  poškodenie zdravia spolužiaka, 

- neslušné a nedisciplinované správanie na podujatiach mimo školy, najmä pri reprezentácii školy,  

- zdržiavanie sa v reštauračných zariadeniach, herniach, vo večerných hodinách  

- za rušenie verejného poriadku v každom čase (Školský zákon 245/08 § 144 ods.7 písm. b), 

- šikanovanie spolužiaka, 

- krádež vecí, 

- fajčenie, pitie alkoholu, užívanie narkotík v priestoroch školy a počas školských akcií.  

 

9. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie spolužiakov, ostatných 

účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje 

ostatným účastníkom žiakom  vzdelávanie, riaditeľka  školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je 

okamžité vylúčenie žiaka z vyučovacieho procesu, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za 

prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy okamžite bezodkladne privolá zákonného 

zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch 

a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam ( § 58 ods. 3 a 4 školského 

zákona). 

                   

                  10. V prípadoch odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľka 

školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje rodičov, príslušný útvar policajného zboru 

a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na 

zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. 

V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľka školy postupuje podľa § 5 ods. 

10 zákona č. 596/2003 Z. z. 
 

 

2.6       Správanie žiakov cez prestávky a cez voľný čas v škole 

 

 Správanie žiakov cez prestávky: 

-cez malé prestávky si pripravujú učebnice a učebné pomôcky na nasledujúcu  hodinu a robia si hygienické 

potreby,  

-cez prvé tri prestávky a pred vyučovaním môžu žiaci ísť do bufetu, za účelom kúpenia školskej desiaty,  

-cez prestávky sa môžu zdržovať len na príslušných chodbách školy /pri svojej triede/ a cez veľkú prestávku 

ísť do kaplnky.  

 Žiak sa nesmie po schodoch a chodbách pohybovať behom. 

 Žiaci sa musia správať dôstojne v školskej kaplnke a navštevovať ju za účelom modlitby. 

 Počas prestávky sa žiak nesmie zdržiavať pri výťahu, pred telocvičňou a sedieť na schodoch. Platí aj 

zákaz hrať loptové hry na chodbách a v triedach.  

 Žiaci sa nesmú zdržiavať pri bufete po zvonení.   

 Veľká prestávka sa využíva ako rekreačná chvíľka.  

 Žiaci nevstupujú do zborovne v škole bez poverenia vyučujúceho.  

 Týždenníci počas veľkých prestávok dajú do poriadku triedy a vetrajú ich.  

 V žiadnom prípade nemôžu žiaci počas prestávok svojvoľne vychádzať zo školskej budovy.      

 Žiaci nesmú úmyselne skrývať veci spolužiakom /počas prestávok, v ŠKD.../ 

 V prípade, že majú žiaci odpoludňajšie vyučovanie, môžu opustiť budovu školy po 6. vyučovacej hodine 

len s písomným súhlasom rodiča.  

 Žiakom sa odporúča vybavovať si záležitosti u riaditeľky školy alebo u vyučujúcich pred vyučovaním 

alebo po vyučovaní, ale s naliehavými problémami sa môžu obrátiť na  riaditeľku školy kedykoľvek.  

 Učebné pomôcky zaobstarávajú týždenníci alebo učiteľom poverení žiaci pred vyučovaním a počas 

prestávok. Mapy, obrazy a ostatné pomôcky prevezmú týždenníci podľa pokynov vyučujúceho v 

jednotlivých kabinetoch. Didaktickú techniku si prevezmú len vyučujúci.  



 

2.7        Oslovenie a pozdravy 

 

 K riaditeľke školy, všetkým učiteľom a zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí ich 

pozdraví. 

 Oficiálne oslovenie je „pani riaditeľka“ , ,,pani učiteľka“ , „pán učiteľ“. V škole, v úradnom styku a vo 

verejnosti sa žiaci zdravia pozdravom „Pochválený buď Ježiš Kristus“ alebo „ Dobré ráno /deň, večer/“. 

Oslovený odpovie: „Naveky.  Amen“  alebo Dobré ráno (deň, večer). 

 K cudzím dospelým osobám v škole sa žiaci správajú podobne.  

 Každý žiak je povinný zdvorilo sa správať a pri stretnutí na ulici alebo na inom mieste pozdraviť 

všetkých učiteľov a zamestnancov školy. 

 

 

2.8       Starostlivosť o učebnice, školské pomôcky a školské zariadenia 

 

 V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovať čistotu, chrániť školský majetok, 

učebnice, školské pomôcky, zariadenie školy a školskej budovy. 

 Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú 

povinní túto škodu nahradiť.  

 Žiaci sa starajú o svoji učebnice, písanky, žiacku knižku, ktoré musia byť obalené, čisté a primerane 

estetické. 

 Pri strate alebo poškodení učebnice je žiak povinný túto škodu nahradiť.   

 Zakazuje sa všetkým žiakom nosiť do školy nevhodné  publikácie, ktoré nesúvisia   s vyučovaním.   

 

 

2.9       Samospráva triedy 

 

 Vždy do 10. septembra školského roka si každá trieda zvolí triednu samosprávu. 

 Triednu samosprávu tvoria: 

       a/ Predseda, podpredseda, pokladník,  športový a zberový referent  a nástenkári.  

       b/ Úlohy samosprávy  triedy: 

Predseda – reprezentuje triedu, úzko spolupracuje s triednym učiteľom, kontroluje činnosť funkcionárov 

triedy.  

Podpredseda – zastupuje predsedu triedy a je mu nápomocný v jeho práci. Má na starosti odber tlače a 

kultúrnu činnosť triedy.  

Pokladník – je hospodárom triedy. 

Nástenkári – majú na starosti nástenky a výzdobu triedy.  

Športový referent – organizuje športovú činnosť.  

Zberový referent – pomáha organizovať zber odpadových surovín.  

Týždenníci – na každý týždeň ich určia triedni učitelia a majú tieto povinnosti: 

- do triedy prichádzajú 15 min. Pred začiatkom vyučovania 

- starajú sa o čistotu triedy, školskej tabule, zaobstarávajú pomôcky ako kriedu, obrazy a iné – na pokyn 

vyučujúceho 

- cez veľké prestávky vetrajú a pripravujú triedu na ďalšie vyučovanie  

- po vyučovaní skontrolujú, či je trieda v poriadku a zistené poruchy hlásia triednemu učiteľovi, prípadne 

vyučujúcemu.  

 

 

2.10  Správanie žiakov mimo školy, cez prázdniny, v dopravných prostriedkoch.  

 

Záverečné  hodiny, účasť na verejných podujatiach  
 

 Žiak je povinný správať sa slušne nielen v škole , ale i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní  

a počas školských prázdnin, a tak reprezentovať katolícku školu ako i výchovu svojich rodičov. 



 Voči spolužiakom i dospelým sa správa priateľsky, úctivo, zdvorilo a čestne. Je pozorný najmä          

k starým ľuďom a občanom telesne postihnutým a podľa možnosti im pomáha. Chráni mladších 

žiakov a deti.  

 V dopravnom prostriedku alebo na inom mieste uvoľní miesto na sedenie starším osobám.  

 Na cestách, na uliciach a križovatkách dodržiava dopravné predpisy. 

 Žiaci sa nesmú zdržiavať v podnikoch, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.  

 Vo večerných hodinách sa žiaci nesmú zdržiavať na ulici, na verejných priestranstvách, zúčastňovať 

sa verejných spoločenských podujatí bez sprievodu rodičov alebo iných dospelých osôb.  

 Večerné hodiny začínajú: 

        

                  a/ pre žiakov 1. - 4. roč. v zimnom období od /od 1.11. do 31.3./ od 19.00 hod.  

                                              v letnom období /od 1.4.  do 31.10./od 20.00 hod. 

             b/ pre žiakov 5. - 9. roč. v zimnom období od 20.00 hod.  

                                              v letnom   období od 22.00 hod.                                          

                  Žiaci sa nesmú zúčastňovať nočných diskoték a iných podujatí po 21. hodine! 

 Ak žiak navštevuje niektorý záujmový krúžok mimo školy, ZUŠ alebo nejaký kurz,  informuje o tom  

triedneho učiteľa. 

 Žiak môže byť členom spoločenských organizácií, kde sa členstvo pripúšťa, ale táto činnosť nesmie 

byť na úkor plnenia školských povinností. 

 Z bezpečnostných dôvodov sa žiakom zakazuje zdržiavať sa na rozostavaných stavbách.  

 Žiak nesmie piť alkoholické nápoje, fajčiť ! 

 Žiak nesmie propagovať, distribuovať a užívať drogy, či iné omamné prostriedky.  

                  V prípade nerešpektovania tohto bodu sa budú riešiť takéto problémy podľa vnútorných pokynov 

školy.  

 

2.11 Stravovanie v školskej výdajni jedál 

 

1. Žiaci sú povinní zaplatiť stravné lístky v termíne stanovenom vedúcou školskej jedálne. V prípade, že 

niekto nezaplatí včas, nemá nárok na obed. 

2. Správanie žiakov v školskej výdajni jedál usmerňuje vnútorný poriadok školskej výdajne a dozor konajúci 

učiteľ. 

3. V prípade nevhodného správania sa v školskej výdajni, môže byť žiak zo školskej výdajne vykázaný       

do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia dozor konajúceho učiteľa. 

4. Žiaci majú zakázané poškodzovať inventár v školskej jedálni a znehodnocovať jedlo. 

5. V priestoroch školskej jedálne  sa počas obeda zdržujú len žiaci, ktorí sa stravujú. Riadia sa pokynmi 

učiteľov a vychovávateľov, ktorí majú dozor a dodržiavajú pokyny pracovníkov školskej jedálne, ku ktorým 

sa správajú slušne. 

 

2.12  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrana pred sociálno-

patologickými javmi a pred prejavmi diskriminácie, nepriateľstva alebo násilia 

1. Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz ihneď ako sa stal príslušnému vyučujúcemu a vedeniu školy. Musí 

sa urobiť záznam do knihy úrazov a vyplniť predpísané formuláre. Škola zabezpečuje podmienky pre 

poskytnutie prvej pomoci. Zodpovedá za vhodné umiestnenie lekárničiek. Podľa závažnosti úrazu zaistí 

škola doprovod žiaka do zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom. O udalosti informuje 

zákonného zástupcu žiaka. 

2. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú šmýkať po zábradlí v budove školy. 

3. Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých činnostiach, 

ktoré sú súčasťou vzdelávania. Dokladom o prevedenom poučení je záznam o poučení zapísaný v triednej 

knihe. Žiaci, korí neboli v škole v čase poskytovania informácií prítomní, musia byť poučení v náhradnom 

termíne a treba urobiť o tom zápis. 

4. Vedenie školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi a umiestni ho na prístupnom mieste. 



5. Bezpečnosť žiakov na športových aktivitách zabezpečuje učiteľ, ktorý vydáva jasné, presné 

a zrozumiteľné pokyny, kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, 

na ich vek a predchádzajúce skúsenosti.  

6. Za školský úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť.  

7. V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality. 

Porušovanie zásad spoločenského správania sa je v rozpore so školským poriadkom. 

8. Pri zistení šikanovania, prejavov rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality ohlási žiak 

prípad triednemu učiteľovi. Škola zabezpečí prešetrenie prípadu a prijme potrebné opatrenia.  

9. V prípade vzniku úrazu je potrebné postupovať podľa samostatnej prílohy školského poriadku . 

 

2.13 Prevencia a riešenie šikanovania 

Problematika šikanovania ako jedného z prejavov problémového správania žiakov je faktom. Je 

nebezpečnou a rozširujúcou sa sociálnou chorobou spoločnosti, ktorej dôsledkom je vážne ohrozovanie 

zdravia jednotlivcov i skupín. Odborníkmi je prirovnávané k podceňovanej epidémii, či k zákernej chorobe 

skupinovej demokracie. 

Demokracia v spoločnosti stojí a padá s rovnoprávnosťou vzťahov medzi jej členmi. 

Bližšia špecifikácia šikanovania je  v samostatnej prílohe ŠP. 

 

 

3.       Exkurzie a školské výlety 

 Exkurzie uvedené v základných pedagogických dokumentoch sú súčasťou výchovy a vzdelávania 

žiakov školy. Na začiatku školského roka predložia predmetové komisie plán exkurzií, ktoré schváli 

riaditeľka školy. Z ekonomických dôvodov, keďže cestovné a stravovanie si žiaci hradia sami alebo 

s pomocou RS a sponzorov, je možné v dramaturgii exkurzií spájať aj viac predmetov spolu. Plán 

školských výletov treba odovzdať zástupcom riaditeľky školy do 15. septembra príslušného roka.                                                                               

 Plavecký výcvik sa uskutočňuje podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR o základných školách v celkovom 

rozsahu 20 hodín.  

 Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac 2 vyučovacie dni. Náklady 

spojené s účasťou na školskom výlete si žiaci hradia z vlastných prostriedkov. Pre žiakov 1.-4. 

ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodenný výlet, pre žiakov 5.-9. ročníka dva 

jednodenné alebo jeden dvojdenný výlet. Žiakom 5.-9.ročníka možno školský výlet predĺžiť o dva 

dni pracovného pokoja alebo o dva dni v rámci duchovným cvičení žiakov.              

 Lyžiarsky výcvikový kurz je súčasťou vyučovania telesnej výchovy. Trvá spravidla 5-7 dní                 

a uskutočňuje sa v 7. ročníku/ prípadne v 8.ročníku/ základnej školy. Účasť na lyžiarskom výcviku 

nie je povinná a neúčasť žiaka na nej nemôže ovplyvniť klasifikáciu z predmetu telesná výchova, 

prípadne zo správania. Náklady spojené s účasťou na lyžiarskom výcviku si hradí žiak z vlastných 

prostriedkov. Lyžiarsky výcvik treba plánovať tak, aby nekorešpondoval so zvýšenými nárokmi 

klasifikačného obdobia.  

 Na realizáciu učiva  sa využívajú viaceré organizačné formy:                                                               

a/ Didaktické hry /DH/ v 1.-4. ročníku sa konajú v prírode jedenkrát v roku v trvaní 4 hodín. Pred 

DH sa realizuje teoretická časť v rozsahu 2-4 hodín.                                                               b/ 

Účelové cvičenia /ÚC/ v 5.-9. ročníku sa konajú v prírode dvakrát v roku po 5 hodín spravidla na 

jeseň a na jar. Pre ÚC sa realizuje teoretická časť v rozsahu 3-5 hodín.   

V ojedinelých prípadoch sa môže UC uskutočniť v jeden deň.                                                                                  

 Škola v prírode sa organizuje podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR  o škole v prírode. 

 Žiaci, ktorí sa zo závažných zdravotných a rodinných dôvodov týchto akcií nezúčastňujú, absolvujú 

náhradné vyučovanie podľa rozhodnutia pedagogických zástupcov školy.  

4. Podmienky nakladania s majetkom 

A. Majetok, ktorý spravuje škola 



1. Žiaci sú povinní šetrne zaobchádzať s učebnicami a školskými učebnými pomôckami. 

2. Žiaci nesmú ničiť lavice, tabule, steny, žalúzie na oknách a manipulovať s iným vybavením školy. 

3. Žiaci nemôžu manipulovať s ventilmi ústredného kúrenia, s poistkami hasiacich prístrojov a zasahovať    

do elektro - rozvodných skríň. 

4. Žiaci sú povinní všetky spôsobené, či zistené škody na majetku školy okamžite nahlásiť triednemu 

učiteľovi alebo vyučujúcemu. 

5. Za zistenie zodpovednosti za škodu zodpovedá pedagogický dozor a triedny učiteľ v spolupráci s vedením 

školy.  

6. Každý žiak je zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil svojou nepozornosťou či úmyselne, preto                 

od zákonného zástupcu bude škola vyžadovať náhradu za škodu v plnej výške. 

B. Majetok, ktorý je osobným vlastníctvom žiaka  

1. Žiak zodpovedá za vlastné peniaze a cenné predmety (mobilný telefón, hodinky, retiazky, prstene), ktoré 

má pri sebe, v lavici, v školskej taške a pod. Na hodinách telesnej výchovy ich môže uložiť u vyučujúceho. 

2. Škola poskytuje žiakom možnosť poistenia škody spôsobenej stratou alebo krádežou vecí. Žiaci majú 

bezodkladne nahlásiť vyučujúcemu, triednemu učiteľovi každú stratu osobných vecí.  

 

 

 

 

 

6.        Záver 

 

 Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy.   

 Školský poriadok nadobúda účinnosť od školského roku 2015/16. 

 S obsahom školského poriadku sa oboznámia žiaci na prvej triednickej hodine a potvrdia ho svojím 

podpisom. 

 Zákonní zástupcovia sa oboznámia so školským poriadkom na septembrovom zasadnutí 

rodičovského  spoločenstva a potvrdia to podpisom.  

Odsúhlasené PR dňa  24.6.2015  a prerokované  v  RŠ 1.10.2015 a v celoškolskom výbore RS 17.9.2015.  

 

Vypracovala a zodpovedná za jeho plnenie a kontrolu:                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                  Mgr. Mária Ulrichová 

                                                                                                        riaditeľka školy 

 

V Žiari nad Hronom 25.6.2016 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DODATOK č.1 

 

Od 1.januára 2013 sa premenovalo ŠSZČ na CVČ. 

 

 

 

V Žiari nad Hronom 2.januára 2013 

 

                                                                                                  Mgr. Mária Ulrichová 

                                                                                                        riaditeľka školy 

 

 

 


