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A. Všeobecné ustanovenia 
 

 

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 noriem ako sú Deklarácia 

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

učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Úlohou školského  poriadku, ktorý sa opiera 

o platnú legislatívu MŠ SR, je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného 

času  a  predchádzanie školským a pracovným úrazom. Povinnosťou všetkých zamestnancov 

školy a žiakov školy je tento školský poriadok dodržiavať. 

 

Organizácia vyučovacieho dňa 

 

      1. Školská budova sa pre žiakov otvára o 7,45 hod. Pedagogický zamestnanec 

vykonávajúci dozor je povinný byť na pracovisku 15 min. pred začiatkom vyučovania. 

Škola je počas vyučovania zatvorená. 

2. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. 

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý pedagogický zamestnanec i každý žiak. 

3. Vyučovanie sa začína o 8,00 hod. a končí sa 15,35 hod. podľa harmonogramu.  

 

     Harmonogram  vyučovacích hodín a prestávok 

  Hodina od - do Prestávka od – do 

1. 8,00 – 8,45                                8,45  –  8,55 

2. 8,55 – 9,40                                9,40  –  9,55 

3. 9,55 – 10,40                            10,40  – 10,55 

4. 10,55 – 11,40                            11,40  – 11,50   

5. 11,50 – 12,35                            12,35  – 12,45 

6. 12,45 – 13,30                            13,30  – 14,00    

7. 14,00 – 14,45                            14,45  – 14,50 

 9. 14,50 – 15,35                                    
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4. Učitelia i žiaci sú povinní rešpektovať čas obedňajšej prestávky vyhradený v čase   

11,30 – 14,00. Počas vydávania obedov zabezpečujú dozor učitelia podľa 

harmonogramu. Žiaci sú povinní rešpektovať pokyny  vyučujúcich i zamestnancov 

školy. 

5. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch v čase od 6,30 hod. do 18,00 hod. 

Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom 

zodpovedných zamestnancov školy. Školský klub detí je v prevádzke od 6,30 hod. do 

17,00 hod. Prevádzka  ŠKD sa riadi osobitným organizačným poriadkom. 

6. Pri vchode do budovy školy  na začiatku vyučovania je školníčka a na chodbách pred 

začiatkom vyučovania a počas prestávok dozor konajúci učitelia podľa 

harmonogramu. 

7. Po vstupe do školy sa žiak prezuje na vyhradenom mieste a odloží si odev a obuv do 

vyhradených priestorov. Ako prezuvky nepoužíva tenisky, obuv s čiernou podrážkou 

a obuv nevhodnú z hľadiska bezpečnosti žiaka. Platí aj pre popoludňajšie vyučovanie 

a krúžkovú činnosť. 

8. Každá trieda má pridelený šatňový priestor. Za tieto priestory sú zodpovední triedni 

učitelia, žiaci a správni zamestnanci školy. 

9. Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú vo svojich triedach. Počas veľkej prestávky 

sú žiaci v prípade priaznivého počasia pod dozorom učiteľov na školskom dvore, 

v opačnom prípade na chodbe. Pred odchodom na školský dvor sa žiaci prezujú, 

prípadne oblečú. V triede zostávajú len týždenníci, ktorí triedu vyvetrajú. 

10. Po 2. hodine sa prechádzajú na školskom dvore žiaci 2. stupňa (žiaci 1. stupňa zatiaľ 

desiatujú v triedach). Po 3. hodine sa prechádzajú na školskom dvore žiaci 1. stupňa 

(žiaci 2. stupňa zatiaľ desiatujú v triedach).  

11. Presun žiaka na krúžky, nepovinné predmety je samostatný, v zodpovednosti    

zákonných zástupcov. Na nepovinný predmet, záujmový útvar žiaci čakajú na 

vyučujúceho pred hlavným vchodom, resp. na vopred dohodnutom mieste. 

 

B. Práva žiakov 

 

1. Žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní. 
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2. Žiak má právo na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a dĺžka 

prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku, množstvo písomných prác v jeden deň 

a pod.) 

3. Žiak má právo na kvalitný vyučovací proces, na jemu zrozumiteľný výklad učiva, 

v každom povinnom, voliteľnom i nepovinnom predmete. Zároveň má právo 

k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď. 

4. Žiak má právo na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie. 

5. Žiak má právo na objektívne hodnotenie a na zdôvodnenie klasifikácie. 

6. V odôvodnených prípadoch má žiak právo požiadať o komisionálne skúšanie 

prostredníctvom zákonného zástupcu. 

7. Žiak má právo vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa možnosti 

školy a počtu prihlásených žiakov. 

8. Žiak má právo podľa vlastného záujmu prihlásiť sa na nepovinný predmet alebo sa 

zapojiť do činnosti niektorého krúžku. 

9. Žiak má právo na zapožičanie učebníc a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti 

škole. 

10. Žiaci školy majú právo  stravovať sa v školskej stravovni. 

11. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov. 

12. Žiak má právo na začiatku školského roku si vybrať, s kým chce sedieť. Spoločne 

s triednou učiteľkou každá trieda si vytvorí zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre 

žiakov záväzným. Zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné zmeniť len so 

súhlasom vyučujúceho alebo triednej učiteľky. 

13. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok. 

14. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti 

a neruší ostatných. Na zabezpečenie bezpečnosti žiakov na veľkej prestávke je zákaz 

loptových hier, návšteva cudzích osôb, skákanie cez gumu, behanie na školskom 

dvore a iné činnosti, ktoré zakáže dozor konajúci učiteľ. 

 

C.  Povinnosti žiakov 

 

Dochádzka žiakov do školy 
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1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou, 

pravidelne a včas. 

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť 

v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery. 

3. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas 

triednemu učiteľovi. 

4. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom od 

lekára alebo písomným ospravedlnením rodiča, najviac dva po sebe nasledujúce dni. 

Najviac 6 krát v školskom roku. 

5. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a krúžkov pre zapísaných žiakov je 

povinná. 

    

Príchod žiakov do školy 

 

1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie tak, aby 5 minút pred začiatkom prvej vyučovacej 

hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na 

popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred 

začiatkom vyučovania (činnosti). Do budovy vstupujú so súhlasom vyučujúceho 

alebo vedúceho krúžku. Po ukončení  vyučovania ich vyučujúci alebo vedúci krúžku 

odprevadí  a po prezutí ich vyvedie zo školskej budovy. 

2. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ( okrem žiakov navštevujúcich ŠKD), ako je 

stanovený začiatok vyučovania, nesmú sa zdržiavať v budove ani v areáli  školy, 

ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča  riaditeľka školy. 

3. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať mimo 

pedagogického dozoru určeného riaditeľkou školy, používať skejty, kolieskové 

korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. 

 

Správanie sa žiakov na vyučovaní 

 

1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so 

všetkými učebnicami a školskými  potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na 

vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má 

v aktovke uloženej na určenom mieste. 
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2. Žiak má triednou učiteľkou určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie 

v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. 

3. Po zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod 

vyučujúceho. 

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje výklad vyučujúceho i odpovede 

spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. 

5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 

6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa 

vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. 

Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. 

7. Žiak môže opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto len so súhlasom 

vyučujúceho alebo triedneho učiteľa. Žiak počas vyučovania neopúšťa samostatne 

budovu školy ani v prípade písomnej žiadosti rodičov. 

8. Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku. Nie je dovolené vykláňať sa 

z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety. 

9. Manipulovať s oblokmi, žalúziami a didaktickou technikou v triedach môžu žiaci len 

pod dozorom učiteľa. 

10. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Drahé predmety 

a väčšie sumy peňazí nosí žiak na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola 

nemusí robiť žiadne opatrenia. 

11. Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na hodine 

ktorého stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate u zástupkyne 

riaditeľky školy, ktorá vykoná ďalšie opatrenia. 

12. Žiakom nie je dovolené: behať a ohrozovať spolužiakov, hrať hazardné hry, kĺzať po 

chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím. 

13. Žiakom nie je dovolené používať mobilné telefóny v čase vyučovania. Použitie 

mobilu na hodine bez dovolenia vyučujúceho bude považované za závažný priestupok 

voči  školskému poriadku. 

14. Žiak, ktorý použije mobilný telefón v priebehu vyučovania bez vedomia vyučujúceho 

alebo dozor konajúceho učiteľa, bude sankcionovaný zníženým stupňom zo správania 

v polroku. 

15. Žiakom nie je dovolené požadovať rôzne služby od spolužiakov pod hrozbami 

šikanovania, žiadať od nich vecné, materiálne alebo iné výhody. 
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16. Každý žiak má právo poznať Chartu proti šikanovaniu a povinnosť riadiť sa ňou. 

Porušenie zásad Charty sa bude považovať za hrubý priestupok voči školskému 

poriadku a bude sankcionované podľa závažnosti konania. 

17. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci výlučne vybavujú prostredníctvom triedneho 

učiteľa. 

18. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku 

dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. 

Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia. 

19. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu 

zakázané fajčiť, užívať alkohol a tiež omamné prostriedky (drogy). Tento zákaz platí 

aj na obdobie školských výletov, to znamená počas cesty a po dobu celého školského 

výletu. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského 

poriadku. 

20. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie žiakov 

a zamestnancov školy alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že 

znemožňuje účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie: 

a)   riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenia: okamžité vylúčenie žiaka   

      z výchovy a vzdelávania , umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za  

      prítomnosti pedagogického zamestnanca 

            b)   riaditeľka školy privolá: zákonitého zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný  zbor 

                  c)   riaditeľka školy vyhotoví o danom písomný záznam 

21. V 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 a nepedagogickí zamestnanci školy sú povinní sledovať podozrivé 

správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky. 

c)  V prípade podozrenia na šírenie drog alebo omamných látok zamestnanci školy    

riešia situáciu v úzkej spolupráci s vedením školy. 

d) Ak je u niektorého žiaka podozrenie , že je pod vplyvom omamných látok, 

v spolupráci s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka. 

22. Povinnosťou žiakov je: dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, s ktorými boli riadne 

a preukázateľne oboznámení, oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady 

a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť, používať predpísané ochranné pracovné 
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prostriedky, s ktorými boli oboznámení na úvodnej vyučovacej hodine príslušného 

predmetu. 

 

Školská jedáleň 

 

1. Do školskej jedálne prichádzajú žiaci po ukončení vyučovania, zo ŠKD v sprievode 

vychovávateľky pokojne, disciplinovane a usporiadane. 

2. Žiaci, ktorí prichádzajú do jedálne, si umyjú ruky. Čakajú v rade, nepredbiehajú sa 

a zachovávajú ticho. Rešpektujú  dozor konajúcich učiteľov. 

3. Po naobedovaní žiak ihneď vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier a príbor 

k určenému okienku. 

4. Zo školskej jedálne odchádza východom a nezdržuje sa v jedálni. 

5. Žiaci,  ktorí nebudú dodržiavať v jedálni tento školský poriadok, podľa rozhodnutia 

dozoru môžu byť z jedálne vykázaní a naobedovať sa budú môcť ako poslední. Ak 

opakovane včas nezaplatia stravné, môžu byť zo stravovania vylúčení. 

6. Pedagogický dozor v ŠJ vykonávajú pedagogickí zamestnanci. Dbajú na dodržiavanie 

tohto poriadku všetkými stravníkmi. 

 

Školský klub detí 

 

1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení 

stanoveného poplatku ( 5 € mesačne za jedného žiaka) 

2. Činnosť ŠKD: 6,30 – 7,45 hod. záujmová činnosť, 11,40 – 12,30 hod. obed, 12,30 – 

13,30 hod. odpočinková činnosť, 13,30 – 17,00 hod. príprava na vyučovanie, pobyt 

vonku, záujmová činnosť, hry s hračkami, odchod detí zo ŠKD. 

3. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to 

rodičia oznámiť vychovávateľke písomne na osobitnom lístku, alebo poslať po žiaka 

osobu, ktorá má písomné poverenie od rodičov. 

4. Prevádzka ŠKD počas prázdnin je zabezpečená, ak je záväzne prihlásených minimálne 

12 žiakov. 

5. Povinnosti žiakov v ŠKD:    

a) Žiak prichádza ráno pred vyučovaním do ŠKD včas, podľa pokynov rodičov 

a hlási sa u službu konajúcej vychovávateľky. 
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b) Žiak svojvoľne neodchádza zo ŠKD a ani sa nevzďaľuje od vychovávateľky. 

c) Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, musí priniesť 

písomné ospravedlnenie od rodičov. 

d) Žiak nosí do ŠKD vhodnú obuv a odev. 

e) Žiak nenosí do ŠKD vzácne predmety, drahé hračky a predmety, ktoré by mohli 

ublížiť na zdraví. 

f) Žiak dbá o čistotu v priestoroch školy, ŠKD, v šatni udržuje poriadok a prezúva sa. 

g) Žiak úmyselne nepoškodzuje majetok školy. Prípadné úmyselné poškodenie hradí 

zákonný zástupca žiaka alebo zabezpečí opravu. 

h) Žiak ŠKD dodržuje hygienické návyky. Každý žiak má svoje hygienické vrecúško, 

ktoré obsahuje:  

mydlo,  

papierové utierky, 

toaletný papier,  

nádobu na pitný režim. 

i) Žiak sa v ŠKD riadi pokynmi vychovávateľky. 

j) Žiak pri pobyte v školskom areáli alebo vonku na vychádzke nepoškodzuje zeleň 

a nešliape po trávnikoch. 

k) Vo všetkých priestoroch školy sa žiak správa slušne, dodržiava školský poriadok, 

zdraví všetkých vyučujúcich a dospelých. 

l) Žiak v ŠKD neohrozuje ničím a nijakým spôsobom ostatných žiakov a seba.  

6. Práva žiakov v ŠKD:  

a)   Žiak má právo na oddych a zrekreovanie sa po vyučovaní. 

b)   Žiak má právo na čas na obed a olovrant a poskytnutie potrebného množstva 

tekutín. 

c)   Žiak má právo vyjadriť svoj názor vhodnou formou a konzultovať ho  

      s vychovávateľkou. 

d)   Žiak si môže po dohode s vychovávateľkou vyžiadať potrebný čas na prípravu na     

vyučovanie, pokiaľ presahuje vopred určený čas. 

 e)   Žiak má právo zúčastniť sa na záujmových činnostiach v iných oddeleniach, 

pokiaľ jeho  

       záujem vyplýva z nadania a vlôh a záujmu o činnosť. 

f)  Žiak sa aktívne zúčastňuje na záujmových činnostiach z vlastnej vôle, bez 

prinútenia.  



10 

 

       Pokiaľ vyjadrí svoj nesúhlas na aktívnej účasti a patrične ho odôvodní, môže 

pracovať     

      na  náhradnej činnosti, ktorú si dohodne s vychovávateľkou. 

g)   Žiak má právo na okamžité vyriešenie konfliktov a prešetrenie sťažnosti. 

 

Odchod žiakov zo školy 

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, 

očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na 

lavicu. 

2. Týždenníci zotrú tabuľu, pozatvárajú okná a skontrolujú poriadok v triede. Vyučujúci 

na poslednej hodine je povinný skontrolovať stav triedy a odviesť žiakov. 

3. Žiak je povinný opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý 

porušil toto nariadenie. 

4. Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si 

žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí 

zodpovednosť učiteľky za žiaka. 

 

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. 

Triedne učiteľky na začiatku roka prevezmú triedy v takom stave, ako ich odovzdá 

školníčka po prázdninovej údržbe. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné 

poškodenie je rodič alebo zákonný zástupca žiaka povinný v plnej miere uhradiť. Ak sa 

nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy. 

2. 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. 

3. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich v tej 

škole, kde končí školský rok. 
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4. Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu 

stavu žiackeho nábytku (stoly, stoličky) a ostatného inventáru školy. Závady nahlasujú 

prostredníctvom triednych učiteliek údržbárovi školy. 

5. Žiak má byť v škole vhodne,  čisto upravený a  primerane veku oblečený. 

 

D. Systém hodnotenia a klasifikácie správania a prospechu 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka 

 

1. Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie a celkové 

hodnotenie. 

2. Stupne celkového hodnotenia sa uvádzajú na vysvedčení. 

3. Celkové hodnotenie žiaka nultého ročníka, prípravného ročníka a prvého ročníka 

základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto: 

a. prospel 

b. neprospel 

4. Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy sa na 

vysvedčení vyjadruje takto: 

a. prospel s vyznamenaním ( bez trojky, do 1,5, správanie 1) 

b. prospel veľmi dobre  ( bez 4, do 2,0 , správanie 1) 

c. prospel ( bez 5) 

d. neprospel ( 5 aj po opravnej skúške) 

5. Ak zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého  

6. a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia   

7. požiadať riaditeľku školy o vykonanie komisionálnej skúšky 

8. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho  programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v 4. 

ročníku sa do doložky uvedie: Žiak získal primárne vzdelanie. 

9. Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania pre druhý stupeň školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie 

poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: Žiak získal 

nižšie stredné vzdelanie. 
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10. Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom 

ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: Žiak získal 

primárne vzdelanie. 

11. Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný, sa na 

vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo 

a. absolvoval – ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného 

predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo 

závažných objektívnych dôvodov nepracoval, 

b. neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované 

intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete 

ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie 

uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie 

takého žiaka je neprospel bez možnosti robiť komisionálnu skúšku. 

c. Žiak môže byť priebežne hodnotený slovne takto:  

 A – pracoval/a aktívne, bol/a pripravený/á ( pomôcky + 

naučené) 

 B  - pracoval/a 

 C – zabudol/a si pomôcky, nebol/a naučený/á, nepozornosť na 

hodine 

 D – odmietol/a pracovať, svojím správaním rušil/a priebeh 

hodiny 

Ak má žiak v priebehu polroka  päť hodnotení D alebo 10 hodnotení C, na vysvedčení bude 

mať uvedené neabsolvoval, teda neprospel. 

12. Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade            

      školy. 

13. Na informovanie zákonného zástupcu žiaka o priebežných výsledkoch žiaka sa 

používa     

      žiacka knižka alebo iný informačný prostriedok, ako je elektronická žiacka knižka 

a iné. 
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Výchovné opatrenia 

 

1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie 

disciplíny žiakov. 

2. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov ZŠ , preukázateľne sú s nimi oboznámení rodičia alebo zákonní 

zástupcovia žiaka. Opatrenia sa zaznamenajú aj do triedneho výkazu. 

3. Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas 

vyučovacej hodiny pripravenú na lavici. 

 

Pochvaly 

Pochvala triednej učiteľky: 

a) za výborný prospech – priemer do 1,5; 

b) za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín; 

c) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností; 

d) za nezištnú pomoc. 

 

Pochvala riaditeľky školy: 

a) za výborný prospech – priemer 1,0; 

b) za úspešnú reprezentáciu školy; 

c) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné 

uznanie inou osobou alebo inštitúciou. 

 

Pochvalné uznanie       

Na konci školského roka – za výborný prospech a reprezentáciu školy v súťažiach 

s vecnou odmenou od OZ. 

 

Diplom riaditeľky školy 

Na konci školského roka. Za výborný prospech, víťazné umiestnenie a výbornú 

reprezentáciu školy v okresných a vyšších stupňoch súťaží rôzneho zamerania s vecnou 

odmenou od OZ. 
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Opatrenia na posilnenie disciplíny 

Napomenutie triednej učiteľky 

a) zápis v triednej knihe alebo ústna sťažnosť vyučujúcich; 

b) nevhodná úprava zovňajšku; 

c) nesplnenie povinnosti týždenníkov; 

d) opakované neodôvodnené neskoré príchody – menej ako 3 hodiny. 

 

Pokarhanie triednej učiteľky 

3 – 5 poznámok za jeden štvrťrok z možností Napomenutia triedneho učiteľa. 

 

Pokarhanie riaditeľky školy 

a) za neospravedlnenú absenciu – menej ako 5 hodín; 

b) za podvádzanie; 

c) za opakujúce sa neslušné správanie, alebo jednorazový vážnejší priestupok tohto 

zamerania ; 

d) za viac ako 6 – 9 poznámok za jeden štvrťrok uvedených v bode Napomenutie 

triedneho učiteľa. 

 

Znížená známka zo správania 2. stupňa 

a) za neospravedlnenú absenciu do 10 hodín; 

b) za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie 

v školských priestoroch a na školských akciách; 

c) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce 

zdravie žiakov alebo zamestnancov školy; 

e) za krádež; 

f) za úmyselné ublíženie na zdraví; 

g) za šikanovanie a vydieranie na základe Charty proti šikanovaniu; 

h) za vandalizmus; 

i) za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo sa opakujúce neslušné 

správanie voči spolužiakom alebo zamestnancom školy. 

j) za použitie mobilu v čase školského vyučovania bez dovolenia vyučujúceho              

alebo dozor konajúceho učiteľa 

k)   šírenie zlého mena školy 
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Znížená známka 3. stupňa 

a) za neospravedlnenú absenciu do 20 hodín; 

b) za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode Znížená známka 

zo správania 2. stupňa. 

 

Znížená známka 4. stupňa 

a) za  neospravedlnenú absenciu viac ako 21 hodín; 

b) za zvlášť závažné alebo sa opakujúce priestupky uvedené v bode Znížená známka 

zo správania 2. stupňa. 

 

Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

 

1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky: 

a) keď koná rozdielovú skúšku, 

b) keď je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľka školy 

akceptuje      dôvody ako opodstatnené, 

d) na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak zamešká v jednom polroku 50 

a viac % z plánovaného počtu hodín v predmete, resp. nemá splnené všetky 

kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov. Výsledok komisionálnej skúšky je pre 

žiaka konečný. 

2. Ak má žiak 5. až 9. ročníka na konci II. polroka nedostatočný prospech najviac 

z dvoch predmetov, môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej 

skúšky. Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou: 

a) nedostatočný – ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie 

žiakov, 

b) dostatočný – ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov 

vyhovie. 

3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na skúšku, klasifikuje sa z predmetu, 

z ktorého mal robiť opravnú alebo komisionálnu skúšku, stupňom prospechu 

nedostatočný. 

4. Ak žiak neprospel a nezložil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac 

ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka. 
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E. Práva rodičov 

 

1. Rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka majú právo na informácie o hodnotení 

prospechu a správania žiakov formou zápisov do žiackych knižiek, osobnou 

konzultáciou na rodičovskom združení alebo podľa dohovoru s triednou učiteľkou, 

príslušným vyučujúcim, v prípade potreby s riaditeľkou školy. 

2. Do žiackej knižky sa vpisujú iba dôležité oznamy. Učitelia oznamujú rodičom nielen 

nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu 

v ŽK musí byť premyslená a taktná. 

3. Rodičia alebo zákonní zástupcovia pri podozrení z neobjektívneho hodnotenia – do 3 

dní od vydania vysvedčenia – majú právo písomne požiadať riaditeľku školy 

o komisionálnu skúšku z uvedených predmetov. 

4. Rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka majú právo rozhodnúť sa, akou formou bude 

ich dieťa rozvíjať svoje  záujmy a na základe toho odovzdať vzdelávací poukaz škole, 

CVČ alebo inej inštitúcii. 

5. Rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka majú právo požiadať triednu učiteľku, 

výchovnú poradkyňu alebo vedenie školy o odbornú pomoc pri výbere vhodnej 

strednej školy alebo odborného učilišťa pre žiaka na konci povinnej školskej 

dochádzky. 

6. Rodičia majú právo požiadať školu o zabezpečenie psychologického vyšetrenia a na 

základe ich odporučenia o vytvorenie podmienok školy na individuálnu integráciu 

v rámci  materiálnych a personálnych možností školy.  

7. Rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka môžu požiadať v odôvodnených prípadoch 

o jeho uvoľnenie z vyučovania . Povolenie na uvoľnenie najviac z troch dní dáva 

triedna učiteľka, na uvoľnenie z viacerých dní formou písomnej žiadosti od riaditeľky 

školy. 

8. Pokiaľ rodičia odchádzajú s dieťaťom do zahraničia na dlhodobý pobyt, majú právo 

požiadať riaditeľku školy o povolenie štúdia žiaka na škole podobného typu 

v zahraničí. Riaditeľka školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci 

školského roka vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež záväzné termíny skúšok. 
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F. Povinnosti rodičov a spôsob kontaktu rodičov so školou 

 

1. Rodičia majú povinnosť posielať pravidelne a včas deti na vyučovanie. 

2. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je jeho zákonný zástupca 

povinný oznámiť triednej učiteľke dôvod neúčasti a vysvetliť ho do 24 hodín. 

V prípade, že tak zákonný zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické výzvy 

triednej učiteľky ani do piatich dní, môže triedna učiteľka považovať neprítomnosť 

žiaka v škole za neospravedlnenú. 

3. Rodičia majú povinnosť spolupracovať so školou a reagovať na výzvy školy pri 

riešení problémov alebo priestupkov ich detí. 

4. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne u riaditeľky školy. Informácie 

o žiakoch môžu získavať na triednych schôdzkach RZ alebo prostredníctvom vopred 

dohovorenej konzultácie s triednou učiteľkou, či iným učiteľom. 

5. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov 

školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude vopred dohodnuté 

a povolené riaditeľkou školy alebo zástupkyňou RŠ. 

 

G. Spolupráca s ostatnými organizáciami 

 

Spolupráca s radou školy 

 

1. Rada školy je výkonným orgánom školskej samosprávy. Formou aktívnej účasti rodičov, 

učiteľov, zamestnancov školy, delegátov obecného úradu a iných občanov  podieľa sa na 

riešení otázok výchovy a vzdelávania žiakov , na kontrole riadenia školy a školských 

zariadení. 

2. Školská rada nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 

podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

3. Riaditeľka školy je povinná predložiť  rade školy: 

a) vyhodnocovaciu správu za školský rok,  

b) návrh rozpočtu 

c) návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných 

a nepovinných predmetov  
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d) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

Spolupráca s OZ pri ZŠ Banka  

  

1. Cieľom OZ je v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a orgánmi štátnej správy 

zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ochranu práv detí, ochranu 

záujmov rodičov týchto detí a ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti 

nátlakovým skupinám a intrigánstvu. 

2. Zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy 

a vzdelávania detí v škole a spolupracuje pri ich riešení. 

3. Predkladá rade školy návrhy na riešenie úloh a problémov. 

4. Poskytuje škole materiálnu pomoc predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia,  

pri zabezpečovaní učebných pomôcok a didaktickej techniky, pri zabezpečovaní 

školských a mimoškolských  výchovných a súťažných podujatí. 

 

Spolupráca so žiackou radou 

 

1. Žiacku radu tvoria zástupcovia tried od 1. po 9. ročník. Má 9 členov. 

2. Žiacka rada predkladá riaditeľke školy návrhy v oblasti školskej a mimoškolskej 

činnosti. 

3. Žiacka rada pomáha pri organizovaní akcií.  

 

 

Školský poriadok  nadobúda  účinnosť dňom 1. 9. 2015. Týmto dňom stráca účinnosť 

Školský poriadok  zo dňa 1. 9. 2014. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Karin Kusovská 

                                                                                         riaditeľka školy  
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Základná škola s materskou školou, Bananská 46,  921 01  Banka 

 

Charta proti šikanovaniu 

 

1   Úvodné ustanovenie 

V škole ani mimo nej nebudeme tolerovať šikanovanie v akejkoľvek podobe. 

 

2   Charakteristika šikanovania 

 

2.1 Účastníkmi šikanovania sú agresor ( žiak, skupina žiakov alebo iná osoba) a obeť 

( žiak, skupina žiakov alebo iná osoba). 

2.2 Šikanovanie je akékoľvek správanie agresora ( viď. Bod 2.1) , ktorého zámerom je 

ublíženie obeti ( viď. Bod 2.1), prípadne jej ohrozenie alebo zastrašovanie. 

2.3 Ide o cielené a opakované použitie násilia agresora voči obeti, ktorá sa z najrôznejších 

dôvodov nevie alebo nemôže brániť. 

2.4 Prejavy šikanovania: 

- v priamej podobe: fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmech, tvrdé 

príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôli obete; 

- v nepriamej podobe: prehliadaním a ignorovaním obete. 

 

3  Prevencia šikanovania 

 

3.1 Pravidlá správania sú zakotvené v Školskom poriadku. Ich cieľom je jasne vytýčiť 

pravidlá slušného, ohľaduplného a bezpečného všetkých účastníkov vyučovacieho 

procesu a aktivít vyplývajúcich z neho alebo s ním súvisiacich. 

3.2  Práva žiaka v prevencii šikanovania: 

- Ak zistíme, že niekto z našich spolužiakov je šikanovaný, budeme riešiť tento 

problém v triede so spolužiakmi, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo s odborníkmi ( 

CVPP pri OPPP č. tel. 033/7743423, telefonické linky pomoci sú na plagáte pri 

vchode                do školy). 

- Učitelia, zamestnanci školy ani rodičia nebudú naše problémy zľahčovať, ale pri 

oznámení šikanovania nás pozorne vypočujú a pomôžu nám. 
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- Každý z nás má právo na svoju odlišnosť ( inakosť) či už sa týka rasy (farba pleti 

), náboženského vyznania, kultúrnych tradícií, vzhľadu, rozumových schopností 

alebo telesných zvláštností. 

- Každý z nás má právo, aby sa na ceste do školy a zo školy a pri pobyte v nej cítil 

bezpečne, nebol slovne ani fyzicky napádaný, utláčaný alebo zosmiešňovaný. 

- Každý z nás má právo na slušné správanie od spolužiakov i dospelých a na 

rešpektovanie svojej osoby triednym kolektívom. 

- Každý z nás má právo osvojovať si vedomosti v čistom kultúrnom prostredí školy, 

preto budeme chrániť  školský majetok pred prejavmi vandalizmu. 

- Naším právom ale aj povinnosťou je otvorene hovoriť o šikanovaní, lebo len tak sa 

mu dá zabrániť. 

 

4  Systém pre oznamovanie šikanovania 

      

     4.1 Škola zodpovedá za žiakov v čase vyučovania a školských akcií vymedzených v     

           Školskom poriadku. 

4.2 Šikanovanie nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Úlohou 

všetkých, ale hlavne dozor konajúcich učiteľov je sledovať správanie žiakov počas 

prestávok a hlavne sledovať všetky priestory, kde by k šikanovaniu mohlo prichádzať. 

4.3 Každá obeť šikanovania má právo požiadať dôveryhodnú osobu o pomoc: člena 

žiackej rady, ten to oznámi triednej učiteľke, ktorá postupuje podľa metód a opatrení 

na riešenie šikanovania. 

4.4 Každý pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť 

a každej obeti šikanovania poskytnúť okamžitú pomoc a vykonať opatrenia. 

 

5  Metódy riešenia šikanovania 

 

     5.1 Zaistenie ochrany obete. 

     5.2 Rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou i agresorom – 

zvlášť. 

     5.3  Nájdenie vhodných svedkov. ( Nikdy nekonfrontovať obeť s agresorom!) 

     5.4 Vlastné vyšetrovanie. 

     5.5 Kontaktovať rodičov alebo zákonných zástupcov. 

     5.6 Na objektívnosť posúdenia využiť anonymný dotazník. 
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6  Opatrenia na riešenie šikanovania  

 

6.1 Výchovné opatrenia 

      a) Prvýkrát – triedna učiteľka rieši prípad ústnym napomenutím agresora   

s poukázaním na  závažnosť jeho konania. 

      b)  Druhýkrát – triedna učiteľka rieši prípad písomným záznamom v žiackej knižke 

a osobným rozhovorom s rodičom alebo zákonným  zástupcom žiaka. 

      c) Opakovane – triedna učiteľka rieši prípad s vedením školy a s rodičmi alebo 

zákonnými zástupcami žiaka a zápisom do evidencie šikanovania, nasleduje 

písomné pokarhanie od triednej učiteľky. 

         d) Podľa závažnosti nasleduje  po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľské 

pokarhanie a znížený stupeň zo správania. O takýchto prípadoch šikanovania 

a o ich riešení informuje riaditeľka školy aj radu školy. 

6.2  Zaistiť ochranu obete ( zodpovední všetci zamestnanci školy). 

6.3 Odporučenie rodičom obete i agresora vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť  

CVPP pri OPPP Piešťany ( triedna učiteľka, výchovná poradkyňa, riaditeľka školy). 

6.4 Informovanie a poradenstvo pre rodičov obete ale i agresora (triedna učiteľka, 

výchovná poradkyňa, riaditeľka školy). 

6.5  Zorganizovanie skupinového intervenčného programu ( riaditeľka školy v spolupráci 

s CVPP pri  OPPP Piešťany). 

6.6  V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia: 

       a) Odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do 

miestne príslušného diagnostického centra, prípadne do liečebno-výchovného 

sanatória. 

       b) Oznámenie príslušnému orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré 

ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin , prípadne opakovane páchal 

priestupky. 

       c) Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo 

trestného činu, je riaditeľka školy povinná oznámiť túto skutočnosť príslušnému 

útvaru Policajného zboru SR. 
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7 Záverečné ustanovenia 

 

     7.1 Tento dokument rozpracúva bod 16, časť C Povinnosti žiakov, odsek Správanie sa    

žiakov na vyučovaní a je záväzný pre všetkých účastníkov vyučovacieho procesu.    

     7.2  Výňatok  3.2  Práva žiaka v prevencii šikanovania bude každý  nový školský rok 

umiestnený na viditeľnom mieste v triede a triedne učiteľky so žiakmi svojimi 

podpismi potvrdia, že s nimi boli oboznámení a že ich rešpektujú.    

 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Karin Kusovská                                                                                               

                                                                                              riaditeľka školy 
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Základná škola s materskou školou, Bananská 46,  921 01  Banka 

 

Charta proti šikanovaniu 

Práva žiaka v prevencii šikanovania: 

 

   1. Ak zistíme, že niekto z našich spolužiakov je šikanovaný, budeme riešiť   

tento problém   v triede so spolužiakmi, s učiteľmi, doma s rodičmi 

alebo s odborníkmi (telefonické linky pomoci sú na plagáte). 

   2. Učitelia, zamestnanci školy ani rodičia nebudú naše problémy 

zľahčovať, ale pri oznámení šikanovania nás pozorne vypočujú 

a pomôžu nám. 

   3. Každý z nás má právo na svoju odlišnosť (inakosť) či už sa týka rasy 

(farba pleti ), náboženského vyznania, kultúrnych tradícií, vzhľadu, 

rozumových schopností alebo telesných zvláštností. 

   4. Každý z nás má právo, aby sa na ceste do školy a zo školy a pri pobyte 

v nej cítil bezpečne, nebol slovne ani fyzicky napádaný, utláčaný alebo 

zosmiešňovaný. 

         5. Každý z nás má právo na slušné správanie od spolužiakov i dospelých 

a na rešpektovanie svojej osoby triednym kolektívom. 

   6. Každý z nás má právo osvojovať si vedomosti v čistom kultúrnom 

prostredí školy, preto budeme chrániť  školský majetok pred prejavmi 

vandalizmu. 

   7. Naším právom ale aj povinnosťou je otvorene hovoriť o šikanovaní, lebo     

       len tak sa mu dá zabrániť. 

 

Trieda: 

Triedna učiteľka: 

Žiaci: 
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                                                                                                                Príloha k Školskému 

poriadku  

 

Svojím podpisom potvrdzujeme, že sme boli oboznámení so Školským poriadkom  

Základnej školy s materskou školou, Bananská 46, 921 01 Banka a budeme rešpektovať 

jeho pravidlá v záujme bezpečnosti a ochrany práv našich detí. 

 

Podpis zákonného zástupcu žiaka: 

 

1. ................................................ 

 

2. ................................................ 

 

3. ................................................ 

 

4. ................................................ 

 

5. ................................................ 

 

6. ................................................ 

 

7. ................................................ 

 

8. ................................................ 

 

9. ................................................ 

 

10. ................................................ 
 

11. ................................................ 
 

12. ................................................ 
 

13. ................................................ 
 

14. ................................................ 
 

15. ................................................ 
 

16. ................................................ 
 

17. ................................................ 
 

18. ................................................ 
 

19. ................................................ 


