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Základné ustanovenie 
 
1. Školský poriadok je súčasťou základných dokumentov školy. 
2. Spracovaný je na základe školského zákona č. 245/2008 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 
Z.z. o základnej škole. 
3. Je zverejnený vo vestibule školy, na internetovej stránke školy, sú s ním oboznámení žiaci aj 
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 na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, 
diskrimináciou alebo násilím. Žiak sa v škole správa slušne, priateľsky, tolerantne, dbá na 
pokyny pedagogických pracovníkov, dodržiava vnútorný poriadok školy. Žiak sa tak správa 
počas voľných dní, prázdnin, v mimovyučovacom čase. 
 
Organizácia vyučovania 
1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodí n schváleným riaditeľom školy. 
2. Rozvrh hodín je v každej triede a odbornej učebni. 
3. Začiatok vyučovania v bežných triedach je o 7.40 hodine. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút 
- začína a končí zvonením. 
Zvonenie 
1. hodina   7.40 -   8.25 
2. hodina   8.35 -   9.20 
3. hodina   9.40 - 10.25 
4. hodina           10.35 - 11.20 
5. hodina           11.30 - 12.15 
6. hodina           12.35 - 13.20 
 
4. Na vstup do školy čakajú žiaci pred budovou školy alebo vo vestibule školy. 
5. Na vyučovanie prichádza žiak 5 minút pred jeho začiatkom. 
 
 

A. Povinnosti žiakov 
 

I. Všeobecná časť   
 

1. Každý žiak chodí do školy čisto a slušne oblečený, bez výstredností v úprave vlasov a 
zovňajška, vhodne obutý (prezuvky čisté, zdravotne vyhovujúce). 

2. Správanie žiakov je vždy a všade skromné, slušné, zdvorilé. Pri rozhovore oslovuje 
všetkých pracovníkov školy pán a pani. Zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy. 

3. Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky v zahraničí, napr. z dôvodu pobytu 
rodičov v zahraničí, ktorí tam služobne pôsobia, udeľuje riaditeľ školy. 

4. Žiaci nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a prechovávať drogy, hrať o peniaze 
a používať predmety ohrozujúce život a to ani v priestoroch mimo školy. Porušenie tohto 
zákazu bude škola riešiť nasledovnými spôsobmi:  

 predvolanie rodičov do školy a pohovor s nimi, 

 znížená známka zo správania, 

 oznámenie školskému psychológovi a na príslušné Protidrogové centrum, 

 nahlásenie na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

 oznámenie policajnému zboru, 
5. So všetkými osobnými a úradnými záležitosťami sa žiaci obracajú na triedneho učiteľa. 
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6. Na školských vychádzkach, výletoch a exkurziách sa žiaci riadia podľa pokynov 
vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. 

7. Žiaci šetria elektrický prúd a vodu. 
8. Týždenníkov menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. Ich 

povinnosti sú: 

 pripraviť pomôcky na vyučovanie, 

 starať sa o úpravu triedy (zotrieť tabuľu, vetrať triedu cez veľkú prestávku, polievať 
kvety, udržiavať čistotu), 

 na každej hodine hlásiť neprítomných žiakov v triede, 

 kontrolovať uzávery vody a vypnutie elektrického osvetlenia, 

 po ukončení vyučovania  zotrieť tabuľu, odložiť učebné pomôcky,  

 hlásiť mimoriadne závažné udalosti (úraz, havárie a pod.) triednemu učiteľovi, 
9. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými  potrebami. 

 

II. Príchod žiakov do školy 
 

1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie tak, aby pred začiatkom hodiny  boli na svojom mieste 
s pripravenými učebnými pomôckami. Do školy prichádzajú o 7.30 hod. hlavným 
vchodom. Vyučovanie sa začína o 7.40 hodine. Budova školy sa ráno o 7.40 hodine 
uzavrie. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred 
začiatkom vyučovania (činnosti), vo vestibule vyčkajú príchod vyučujúceho, prezujú sa a 
za jeho sprievodu  sa presunú do príslušnej učebne. 

2. Po príchode do školy žiaci odchádzajú do šatní, kde sa prezujú do zdravotne 
vyhovujúcej obuvi a bez akéhokoľvek zdržiavania odídu do tried. Prezuvky si žiaci 
nechávajú v šatni.  

3. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu a vopred známu príčinu, požiada rodič 
(zákonný zástupca) písomne alebo ústne triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. 
Žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže uvoľniť príslušný učiteľ, z jedného dňa triedny 
učiteľ, z niekoľkých dní riaditeľ školy. 

4. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť, zlé 
poveternostné podmienky a pod., rodičia sú povinní oznámiť škole dôvod neprítomnosti 
žiaka ihneď, najneskôr do 2 dní od začiatku neprítomnosti a to písomne. V prípade 
choroby predloží žiak lekárske potvrdenie. Inak sa neprítomnosť žiaka považuje za 
neospravedlnenú. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená 
známka zo správania. Vymeškané hodiny z iného titulu musí rodič písomne ospravedlniť 
po návrate žiaka do školy.  

5. Rodič môže žiakovi ospravedlniť písomne maximálne 15 hodín za polrok. 
 

III. Správanie žiakov na vyučovaní 
 

1. Žiak je povinný v škole dbať na pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných  
zamestnancov školy, svedomito, podľa svojich schopností sa pripravovať na vyučovanie 
a dodržiavať vnútorný poriadok školy. 

2. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so 
všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci 
potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. 

3. Ak príde žiak na vyučovanie  neskoro, ospravedlní sa vyučujúcemu. 
4. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré 

nesmie svojvoľne meniť. 
5. Pred zazvonením každý žiak sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa. Ak 

počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, zdravia ju žiaci povstaním. Sadnú si 
len na pokyn vyučujúceho. 
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6. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, 
aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.  

7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 
8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa 

vyučujúcemu pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod.  
9. Žiak môže opustiť triedu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.  
10.Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.  
11.Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi 

môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Pri poškodení  hradí rodič, resp. zákonný zástupca 
škodu, ktorú žiak spôsobil nezodpovedným konaním. Ak sa vinník nezistí, škodu nahradí 
kolektív triedy.  

12.Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von žiadne predmety, papiere a iné   
      odpadky.  
13.Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty a väčšie     
      sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej 

veci,  
      oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. 
14.Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v 
      odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa,   
      alebo jeho povereného zástupcu. 
15. Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog : 
 

a)   vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný so súhlasom 
vedenia školy iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore, 

 

b)   učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či 
nešíria drogy alebo iné omamné látky, 

 

c)   v prípade podozrenia situáciu riešia v úzkej spolupráci s vedením školy, 
 

d)   ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok, v spolupráci s vedením školy 
kontaktujú zákonného zástupcu žiaka. 

 

IV. Správanie sa žiakov cez prestávky, prechod do učební 
 

1. Dvere na triedach sú počas malých prestávok dokorán otvorené.  
2. Počas veľkej prestávky odchádzajú žiaci bez vyzvania na chodbu, v prípade pekného 

počasia na školský dvor a zdržujú sa na asfaltových plochách. Nesmú opustiť školu, 
rešpektujú pokyny dozor konajúcich učiteľov. 

3. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, zoberú si potrebné učebné pomôcky. 
4. Žiaci 1. - 4.ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. 
5. Vstup žiakov do šatní počas prestávok sa bez vyučujúcich zakazuje.  

 

V. Odchod žiakov zo školy 
 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, upraví 
si svoje miesto a okolie od nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. 

2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, zoradia sa a pod vedením učiteľa odídu do šatne. 
V šatni sa žiaci prezujú, oblečú a opustia školskú budovu. Celý odchod je disciplinovaný 
a usporiadaný. 

3. Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy 
a v jej areáli nie je dovolené. 

4. Žiak nesmie svojvoľne opustiť budovu školy. 
5. V priebehu vyučovania odchádza zo školy len v sprievode rodiča alebo zákonného 

zástupcu. 
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VI.  Starostlivosť o školské zariadenia,  školské potreby, o prostredie 
učební, chodieb a školského dvora 

 

 

1.   Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. 
2.   Ak  úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský 

majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej 
hodnote (Školský zákon § 144, odstavec 7, písmeno e). Ak sa nezistí vinník, 
vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy. 

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

4.   Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej 
škole, kde končí školský rok. 

5.   Pedagogická dokumentácia (klasifikačný záznam, triedna kniha) sú pre účely vyučujúceho. 
Nie je preto prípustné s ňou akokoľvek manipulovať ( poškodzovať, listovať, dopisovať, 
schovávať,...). 

6.   Kolektívy  tried  sa  v  triedach  starajú  o  estetickú  úpravu  učebne  a  sústavnú  kontrolu  
stavu  žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy. 

7.   Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je 
povinný škodu nahradiť. 

 

VII.  Starostlivosť o zovňajšok a zdravie 
 

 

1.   Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne 
      vyhovujúcich    prezúvok . 
2.   Na  hodiny  výtvarnej  výchovy,  pracovnej  výchovy  a  telesnej  výchovy  si  nosí  vhodný  

pracovný  a športový úbor. 

3.  Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané! 
4.  Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané! 
5.   Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu,     
      oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca riaditeľke školy. 
6.  V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď 

vyučujúcemu. 
 
VIII.  Správanie žiakov mimo školy 

 
 

1.   Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý robí česť   
      našej škole. 
2.   Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a   
      školských prázdnin. 
3.   Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám. 
4.   Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a      
      dodržujú dopravné predpisy. 
5.   Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných    
      hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú    
     iba v doprovode rodičov alebo inej dospelej osoby. 
6.   Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i   
       v mimovyučovacom čase zakázané!!! 
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IX. Výchovné opatrenia a odmeny 
 
 

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

2.  Žiak  má  povinnosť  predložiť  na  vyzvanie  učiteľa  žiacku  knižku,  ktorú  má  počas  
vyučovacej  hodiny pripravenú na lavici. 

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. 

4. Triedny učiteľ 1x za  mesiac  vykoná  kontrolu  ŽK -  dopíše  známky a  poznámky podľa  
KZ,  skontroluje podpísanie   ŽK   rodičmi.   V   prípade   dlhodobého   nezáujmu   zo   strany  
rodičov,   ktoré   sa   prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy. 

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

alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne 
alebo písomne. Škola udeľuje: 

- pochvalu od vyučujúceho do klasifikačného záznamu (pedagogického denníka), 
- pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka, 
- pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy (za výborný prospech, vzornú 

dochádzku, reprezentáciu na školských súťažiach, vzorné plnenie si povinností, zberové 
akcie, za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností...), 

- pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy ( za úspešnú reprezentáciu školy 
v okresných, krajských a vyšších súťažiach), 

- v spolupráci s RZ knižnú alebo vecnú odmenu. 
 

Opatrenia na posilnenie disciplíny 
1) Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom za porušenie 

vnútorného poriadku školy: 
- zápis v triednej knihe alebo ústna sťažnosť kolegov, prednesená na pedagogickej rade, 
- neprezúvanie sa v priestoroch školy po 3 upozorneniach ktorýmkoľvek vyučujúcim, 

dozor konajúcim alebo zamestnancom školy, 
- iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, alebo 

žiackym kolektívom, 
- nerešpektovanie pokynov učiteľov a pracovníkov školy, 
- nenosenie si úboru na TV a pomôcok na výchovné predmety po 5 zápisoch, 
- za 3 neskoré príchody na vyučovanie, 
- ak sa žiak voči VPŠ uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie 

výchovné opatrenie. 
 
2) Pokarhanie riaditeľom školy (zároveň je zákonný zástupca žiaka a žiak predvolaný 

riaditeľom školy na výchovnú komisiu v zložení (riaditeľ školy, výchovný poradca, triedny 
učiteľ, vyučujúci podľa priestupku žiaka), 

- za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 1), 
- za podvádzanie, 
- za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských 

priestoroch a na školských akciách, 
- za opakujúce sa neslušné správanie, 
- za 4  neskoré príchody na vyučovanie, 
- za svojvoľné opustenie budovy školy počas vyučovacieho dňa, 
- za porušenie  zákazu používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny, 
- za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia. 
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Okamžité riaditeľské pokarhanie dostane žiak za:   
- úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka, šikanovanie spolužiaka, vulgárne 

vyjadrovanie, úmyselné poškodenie majetku školy, krádež vecí v škole, fajčenie, pitie 
alkoholu a užívanie narkotík v priestoroch školy alebo iný dôvod určený pedagogickou 
radou. 

 
3) Znížená známka zo správania 2. stupňa 
- za prinesenie veci ohrozujúcej  zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na činnosť 

organizovanú školou,  
- za krádež, 
- za úmyselné ublíženie na zdraví, 
- za šikanovanie a vydieranie, 
- za vandalizmus, 
- za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné 

správanie voči pracovníkom školy. 
 
4) Znížená známka zo správania 3. stupňa 
- za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2) a 3) 
 
5) Znížená známka zo správania 4. stupňa 
- za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2) a 3) podľa uváženia 

pedagogickej rady. 
 
O tom, aký stupeň známky zo správania bude žiakovi navrhnutý, rozhodne závažnosť 
previnenia. 
 
Zápisy v klasifikačnom zázname (pedagogickom denníku) – za jeden polrok: 
- za závažné a opodstatnené porušenie školského poriadku: 

zápisy 1 –   5  =  pokarhanie triednym učiteľom, pohovor s rodičom,  
 Predvolanie rodiča pred výchovnú komisiu :  
  6 – 8 = pokarhanie riaditeľom školy, 
  9 – 14 = znížená známka zo správania 2. stupňa, 
  15 – 25  = znížená známka zo správania 3. stupňa, 
  nad  25  = znížená známka zo správania 4. stupňa, 
 

Neospravedlnené hodiny za neskorý príchod na vyučovanie: 
- 3 krát - do 15 minút – 1 neospravedlnená hodina (môže byť ospravedlnená rodičmi, ak ešte 

nedosiahol počet 15 hodín), 
- nad 15 minút – vyučovacia hodina sa počíta ako 1 neospravedlnená (môže byť 

ospravedlnená rodičmi, ak ešte nedosiahol počet 15 hodín), 
  
V prípade, že žiak vymešká 40% a viac vyučovacích hodín v klasifikačnom období 

z akéhokoľvek dôvodu, na žiadosť rodiča povolí riaditeľka školy komisionálne skúšky 
z predmetov, ktoré sa klasifikujú. Ak žiak bezdôvodne vynecháva vyučovanie, jeho 
neprítomnosť nie je ospravedlnená.  

Pri neospravedlnenom vymeškávaní vyučovania použije škola tieto opatrenia: 
- predvolanie rodiča 
- písomné upozornenie zákonného zástupcu (po troch dňoch) 
- hlásenie priestupku na Obec Dohňany (nad 20 neospravedlnených  hodín) 
- oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (tiež nad 20 hodín) 
- podnet na trestné stíhanie rodičov (po opakovaných hláseniach o priestupku) 
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Výchovné opatrenia: 
1 až 2 neospravedlnené hodiny – pokarhanie triednym učiteľom 
3 až 5 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy 
6 až 12 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania 2. stupňa 
13 až 20 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania 3. stupňa 
nad 20 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania 4. stupňa 

 
B. Práva žiakov 
 

1. Žiak má právo na bezplatné vzdelávanie. 
2. Má právo byť oboznámený s kritériami hodnotenia a poznať v primeranej lehote 
      jeho výsledok. 
3. Žiaci so špecifickými vývinovými chybami učenia majú právo byť hodnotení podľa 
      metodických pokynov pre hodnotenie žiakov so špecifickými poruchami. 
4. Žiak má právo na ochranu svojho súkromia a rodiny. 
5. Žiak 1. až 4. ročníka má právo navštevovať 1 nepovinný predmet. 
6. Žiaci majú právo navštevovať ZUŠ. 
7. Žiak školy môže byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto 
      organizácia žiakom dovoľuje. Žiak môže navštevovať jazykovú školu, CVČ, 
      osvetové zariadenie, alebo môže pracovať v športových oddieloch, dobrovoľnej 
      telesnej výchovy a pod. 
8. Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú 
      osobným vlastníctvom žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole. 
9. Žiaci školy majú právo navštevovať školský klub detí. 
10. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej jedálni. 
11. Žiaci majú právo pracovať s internetom  vo vyhradenom čase. 
12. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 
13. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď. 
14. Žiak má právo na omyl. 
15. Žiak má právo na objektívne hodnotenie. 
16. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa 
      i spolužiakov. 
17. Žiak má právo učiť sa v esteticky i zdravotne nezávadnom prostredí. 
18. Žiak má právo na rozvíjanie svojich schopností a talentu. 
19. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť 
      svoj názor na čokoľvek. 
20. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, alebo 
      spolužiakov. 
21. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy. 
22. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti 
      a neruší ostatných. 
23. Žiak má právo využívať pomoc triedneho učiteľa, vých. poradcu, koordinátora 
      prevencie. 
24. Musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. 

 
Ďalej podľa Dohovoru a právach dieťaťa : 
 

1. Žiak má právo byť chránený pred akoukoľvek formou diskriminácie. 
2. Pri akomkoľvek konaní týkajúcom sa jeho osoby sa musí brať ohľad na jeho najlepšie 

záujmy. 
3. Žiak má právo vyjadriť svoj názor a na to, aby jeho názor brali do úvahy. 
4. Žiak má právo získavať informácie v rôznych formách, vrátane umenia, tlače, písania. 
5. Žiak má právo na slobodu združovania pokojného zhromažďovania. 
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6. Žiak nebude vystavovaný zasahovaniu do jeho súkromia, rodiny, domova 
a korešpondencie. 

7. Žiak má právo mať prístup k informáciám z rôznych zdrojov, zvláštny pozor sa dáva 
menšiny a podporu zásad na ochranu detí pred škodlivými materiálmi. 

8. Žiak má právo na ochranu pred všetkými formami zneužívania. 
9. Žiak má právo na vzdelanie, ktoré podporuje jeho osobnostný rozvoj a talent, prípravu na 

zodpovedný život v dospelosti, rešpekt voči ľudským právam, kultúrnym a národným 
hodnotám našej krajiny. 

10. Žiak patriaci k menšinovej alebo domorodej skupine má právo žiť v zhode so svojou    
       kultúrou. 
11. Žiak má právo na ochranu pred škodlivými formami práce. 
12. Žiak má právo na ochranu pred nezákonným požitím narkotík a sexuálnym 

vykorisťovaním. 
13. Žiak má právo byť v bezpečí, a aby sa mu neubližovalo.   
 

 
Základné práva a povinnosti rodičov 

 
 
 

I. Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka) 
 

 

1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie 
pôsobiace v obvode školy sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada rodičov je 
významnou formou aktívnej účasti občanov a rodičov na riešení otázok výchovy detí a 
mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení. 

2. Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou 
svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole  

  finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimo triednych výchovných  
  podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri 

zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu 
školských učebníc, pomáhať škole pri spolupráci so závodmi a spoločenskými 
organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie 
počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri 
výchove žiakov, predovšetkým v mimo triednej a mimoškolskej činnosti, venovať veľkú 
starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s 
výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými 
vplyvmi.  

3. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 
podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

4. Rodičom a  iným osobám nie  je dovolené  vstupovať počas vyučovania do  priestorov 
školy a  vyrušovať učiteľa  na  vyučovacej  hodine,  pokiaľ  tak  nebude  prípadne  vopred  
dohodnuté  a povolené  riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom. 

5. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 
6.  Vybrať  pre  teba  školu  a školské  zariadenie,  ktoré  ti  poskytne  výchovu  a vzdelanie 

podľa  zákona,  zodpovedajúce  tvojim  schopnostiam,  zdravotnému  stavu,  záujmom, 
záľubám, vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. 

7.   Žiadať,  aby  sa  ti  poskytli  všetky informácie  a vedomosti  vecne  a mnohostranne 
      v súlade so súčasným poznaním sveta a podľa princípov a cieľov výchovy 
      a vzdelávania, v rozsahu učebných osnov a vzdelávacích štandardov. 

8.   Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a so školským poriadkom, byť 
informovaný o tvojich výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

10.   Rozhodnúť o tvojej účasti na vedomostnej, športovej a umeleckej súťaži    

      prostredníctvom informovaného súhlasu. 
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Tvoj zákonný zástupca/rodič je povinný: 

 

1.   vytvoriť pre teba vhodné podmienky na prípravu na vyučovanie, 

2.   dodržiavať  podmienky  tvojho  výchovno-vzdelávacieho  procesu  určené  školským 
poriadkom, 

3.   dbať  na  tvoje  sociálne  a kultúrne  zázemie  a rešpektovať  tvoje  špeciálne  výchovno- 
vzdelávacie potreby, 

4.   dbať o to, aby si chodil do školy  čistý, primerane a vhodne oblečený, upravený, bez 
výstredností, 

5.   pravidelne ti kontrolovať slovníček, žiacku knižku alebo elektronickú žiacku knižku, 

7.   ihneď  informovať  školu  a školské  zariadenie  o zmene  tvojho  zdravotného  stavu, 
zdravotných  problémoch  a iných  závažných  skutočnostiach,  ktoré  by  mali  vplyv  na 
priebeh tvojej výchovy a vzdelávania, 

8.   poskytnúť    škole    tvoje   i svoje    osobné    údaje   potrebné    na    vyplnenie    školskej 
dokumentácie, 

9.   nahradiť škodu, ktorú si spôsobil úmyselne alebo z nedbanlivosti, 

10. dbať o to, aby si na vyučovanie dochádzal pravidelne a včas, 

11. písomne požiadať triedneho učiteľa alebo vedenie školy o tvoje uvoľnenie 
z vyučovania, 

12. dôvod  tvojej  neprítomnosti  na  vyučovaní  doložiť  najneskôr  do  3  dní  písomným    

            dokladom alebo potvrdením od lekára, ktorý ťa vyšetril, 

13. oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bezodkladne príčinu tvojej neprítomnosti 
  na vyučovaní, 

      14.  rodič môže ospravedlniť najviac 15 dní za polrok, ostatné dni musia byť potvrdené    
             lekárom,  
       15. rodič môže ospravedlniť dieťa   z telesnej výchovy po chorobe  alebo  z vážnych 
             dôvodov. 
 

Tvoj zákonný zástupca/rodič nesmie: 
 

1.  rušiť výchovno-vzdelávací proces, 

2.  vstupovať do priestorov šatne, ŠKD, materskej školy a školskej jedálne, 

3.  dovoliť,  aby  si  priniesol  do  školy  alebo  školského  zariadenia  veci  ohrozujúce  život 
a zdravie  tvoje,  tvojich  spolužiakov  a zamestnancov  školy  a  veci,  ktoré  by  mohli 

 
II.  Styk zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi 

 

 

1. Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení     
    vyučovania. 

Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas. 

 
III. Spolupráca školy a rodiny 

 

 

1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je   
    žiacka   knižka (ŽK). 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. 
3. 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,  návšteva  v rodine. 
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4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy 
sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred 
stanovenou komisiou. 

 

 

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými 
zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy 

 

Práva ustanovené v tomto školskom poriadku sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade 
so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.  

·        Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto školského poriadku musí byť v súlade s 
dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka. Žiak 
nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že bola prostredníctvom jeho 
zákonného zástupcu na iného žiaka, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca 
školy podaná sťažnosť, žaloba alebo návrh na začatie trestného stíhania.  

·        Škola nemôže žiaka, pedagogického zamestnanca a ďalších zamestnancov školy  
postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto školského 
poriadku.  

·        Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.  

·        Ak zákonný zástupca žiaka neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy alebo nedbá 
o jeho riadnu dochádzku do školy a ak opatrenia školy boli bezvýsledné alebo podľa poznatkov 
školy je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi, najmä alkoholizmom a užívaním 
omamných látok zákonného zástupcu žiaka, oznámi to riaditeľ zriaďovateľovi školy.   

 

Záverečné ustanovenie 

 

1.  Školský poriadok  je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Nedodržanie 
niektorého bodu Školského poriadku  zo strany žiakov je dôvodom na výchovné opatrenie. 

1. Triedny učiteľ je povinný  preukázateľne oboznámiť so Školským poriadkom  žiakov a ich 
zákonných zástupcov. 

2. Zmeny a doplnky Školského poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej 
rade  a v Rade školy. 

3. Rušia sa ustanovenia doterajšieho Vnútorného poriadku školy. 
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