ŠKOLSKÝ PORIADOK 2021/2022
I. Stereotyp a dynamika práce žiakov
Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny
pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito
a riadne pripravuje na vyučovanie a dodržiava vnútorný poriadok školy. Žiak sa tak správa aj mimo
vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania, mravné normy
spoločnosti a robil dobré meno svojej škole aj sebe.
1. Dochádzka žiaka do školy
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

ch)
i)

Žiaci sú povinní chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Žiaci sa povinne
zúčastňujú činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania.
Žiaci majú možnosť prihlásiť sa do ŠKD, na záujmové krúžky, ktoré zriadila škola. Pre zaradených
žiakov je dochádzka do ŠKD a do záujmových krúžkov povinná.
Žiaci majú byť v škole a na školských podujatiach vhodne a čisto oblečení a upravení, bez
výstredností v úprave svojho zovňajšku; na svojom oblečení nesmie žiak propagovať fašistické ani
vulgárne symboly alebo symboly a nápisy zvádzajúce k zneužívaniu a šíreniu návykových látok.
Žiaci majú prísne zakázané prichádzať do školy nevhodne oblečení, z hľadiska bezpečnosti, hygieny
a zdravotného ohrozenia nosiť nevhodné a zdraviu škodlivé doplnky – piercing, tetovanie, plugy
(tunely). V prípade porušenia tohto bodu bude triednym učiteľom predvolaný zákonný zástupca,
ktorý je povinný postarať sa o nápravu. V prípade, že náprava nenastane, bude žiakovi udelená
znížená známka zo správania.
Žiaci majú prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné
veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
Žiaci dbajú v škole o svoju osobnú hygienu a majú v škole nevyhnutné hygienické potreby.
Žiaci môžu vyučovanie vymeškať len pre chorobu, nariadenie karantény, mimoriadne nepriaznivé
počasie, z vážnych rodinných dôvodov alebo pre účasť na organizovanej športovej príprave,
súťažiach a reprezentácii školy doma i v zahraničí.
Zákonný zástupca môže písomne požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania:
- ak ide o neprítomnosť na dobu jedného dňa, je žiak z vyučovania uvoľnený triednym učiteľom;
- na dobu dlhšiu než jeden deň je žiak uvoľňovaný riaditeľom školy.
Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 5 dní za 1 polrok
školského roka z vážnych rodinných a zdravotných dôvodov. Po odsúhlasení riaditeľom školy
triedny učiteľ informuje ostatných vyučujúcich o absencii žiaka. Žiak sa zapisuje do TK ako
chýbajúci a vymeškané hodiny sa mu ospravedlnia. Žiak je povinný po nástupe do školy dobrať
zameškané učivo najneskôr do 3 dní. V prípade opakujúcej sa absencie žiaka v danom predmete
je povinný absolvovať konzultácie s vyučujúcim zamerané na doplnenie vymeškaného učiva. Ak
žiak vymešká viac ako 50 % vyučovacích hodín daného predmetu neopodstatnene, musí vykonať
komisionálne skúšky.
Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od triedneho učiteľa.
Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie podľa bodu 11 a) VPŠ
pre žiakov a ak žiak vymešká 60 a viac vyučovacích hodín, po konzultácii so zákonným
zástupcom žiaka škola oznámi MsÚ zanedbanie povinnej školskej dochádzky, čo má za následok
pozastavenie vyplácania rodinných prídavkov.
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2. Povinnosti žiaka pri príchode do školy
a)

b)

c)

d)

e)

Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania. Pred odchodom do triedy sa
prezujú do hygienicky vhodných prezuviek a veci si odkladajú do skriniek, ktoré sú od 8.00 h do
skončenia vyučovania zamknuté. V ojedinelých prípadoch, keď vyučovanie začína druhou
vyučovacou hodinou, žiaci prichádzajú do budovy školy naraz o 8.45 h.
Na nultú hodinu a na popoludňajšie vyučovanie prichádzajú žiaci 5 minút pred jeho začiatkom. Žiaci
čakajú na vyučujúceho pred budovou školy alebo na mieste, ktoré im určí učiteľ. Na vyučovanie ŠP
čakajú pri vchode do telocvične. Žiaci pred hodinou TEV, ŠPP a pred sťahovaním do špeciálnych
učební, dielní, dajú triedu do poriadku a organizovane odchádzajú do týchto učební iba 5 min. pred
začiatkom hodiny. Triedny učiteľ a učiteľ predmetu určí žiaka, ktorý je zodpovedný za poriadok v
triede.
Na vyučovanie ŠPP žiakov športových tried, ktoré majú v Miléniu, prichádzajú žiaci samostatne. Po
skončení hodiny sa samostatne presúvajú do školy alebo odchádzajú domov. Tento presun je možný
iba s písomným súhlasom rodičov.
Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom vyučujúcim
a schváleným riaditeľom školy. Rodičia žiakov sú o mieste a čase informovaní vopred cestou žiackej
knižky.
žiak je povinný riadiť sa pokynmi školy na základe rozhodnutia RÚVZ v čase mimoriadnej situácie
( nosenie rúška, udržiavanie odstupu, dezinfekcia a umývanie si rúk ).

3. Správanie žiaka v priestoroch školy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ch)

i)
j)

Na každú vyučovaciu hodinu prichádza žiak včas, pripravený, so všetkými pomôckami potrebnými
podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu hodinu nosí žiacku knižku.
V prípade, že si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky alebo žiacku knižku
na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení.
Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom vyučujúcim predmetu a po vstupe
učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy ho pozdraví tak, že sa postaví.
Žiak sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov
a aktívne sa zapája do vyučovacieho procesu.
Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa.
Na hodiny TEV a ŠP sa žiak prezlieka do cvičebného úboru podľa pokynov učiteľa TV.
Manipulovať s oknami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so
súhlasom učiteľa a za jeho prítomnosti.
Žiaci do školy nenosia predmety, ktoré nebudú na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie sumy
peňazí a ďalšie cenné veci nosia na vlastnú zodpovednosť.
Žiaci majú prísne zakázané počas vyučovania a prestávok používať mobilný telefón a tablet. Po
príchode do školy v čase od 7.45 hod. do skončenia vyučovania o 13.30 hod. musí mať žiak mobil
či tablet vypnutý a umiestnený v taške. Použiť telefón môže iba v odôvodnených prípadoch so
súhlasom učiteľa alebo riaditeľa školy.
Za prvé porušenie je ústne napomenutie, čo sa poznačí do žiackej knižky a KZ a za ďalšie
upozornenia je udelené výchovné opatrenie podľa bodu 11 ŠP pre žiakov.
Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje miesto a všetky
spoločné priestory triedy a školy. Za poškodené alebo stratené učebnice je povinný zaplatiť pri
odovzdávaní a preberaní učebníc na konci školského roka. Pri strate učebnice celú hodnotu, pri
poškodení viac ako 10% podľa miery poškodenia, ktorá bude v učebnici zapísaná a podpísaná
triednym učiteľom.
Žiak, ktorý hrubo porušil školský poriadok a bolo mu udelené pokarhanie triednym učiteľom alebo
riaditeľom školy, sa nemôže zúčastniť školských akcií ( exkurzie, výlety, ŠvP, LVVK,...)
Počas malých prestávok žiak neopúšťa bez dôvodu triedu. Prestávky sú určené najmä na prípravu
pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Žiak spravidla
desiatuje cez prestávku po druhej vyučovacej hodine.
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k)
l)

m)
n)

o)

p)

Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky.
Žiaci pred sťahovaním sa do špeciálnych učební, dielní, dajú triedu do poriadku a organizovane
odchádzajú do týchto učební. Triedny učiteľ a učiteľ predmetu určí žiaka, ktorý je zodpovedný za
poriadok v triede.
Cez prestávky sa žiaci riadia pokynmi týždenníkov a učiteľov, ktorí vykonávajú dozor.
Prestávka po druhej vyučovacej hodine je určená na desiatu. Po tretej vyučovacej hodine na aktívny
oddych, kedy vychádzajú pod vedením vyučujúceho z triedy a presúvajú sa do vyhradených
priestorov v školskom areáli. V zimnom období si žiaci vyberú, či zostanú v triede, či pôjdu na
chodby. Žiakom je zakázané počas tejto prestávky opúšťať areál školy. Z veľkej prestávky sa žiaci
vracajú do tried 5 minút pred zvonením na hodinu.
Žiaci majú aj počas prestávok prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať
si navzájom.
Žiaci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia – nevystupovať a nesedieť na
parapetných doskách, nevykláňať sa z okien, nevyhadzovať von papiere a iné odpadky, školské
pomôcky, osobné veci, nevyskakovať na lavice a stoličky, nehojdať sa na nich.
V prípade, ak bude žiak svojím správaním narúšať priebeh hodiny, v zmysle školského zákona č.
245/2008 podľa § 58, bod 3 a 4, bude vylúčený z vyučovacej hodiny a umiestnený do samostatnej
miestnosti, v ktorej bude pod dozorom PgZ (OZ) do príchodu zákonného zástupcu, prípadne lekára,
či polície. O dôvodoch a priebehu uvedeného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.
Vyučovacia hodina strávená mimo triedy bude považovaná za neospravedlnenú.

4. Odchod žiakov zo školy
a)
b)

c)
d)
e)

Po ukončení vyučovania žiaci upravia triedu, vyložia stoličky, vezmú si veci a organizovane
podľa pokynov učiteľa sa presunú do šatne, kde sa prezujú, oblečú a opúšťajú školskú budovu.
Žiaci stravujúci sa v ŠJ sa neprezúvajú, odchádzajú s ostatnými spolužiakmi v sprievode
vyučujúceho na obed. Odložia si tašky do regálov alebo skriniek, umyjú si ruky a vstupujú do
jedálne. V ŠJ dodržiavajú zásady správneho a slušného stolovania a disciplíny, rešpektujúc etiketu
spoločenského správania. Po obede sa prezujú a odchádzajú domov. Toto platí aj pre vyuč. hod.
TEV, TŠV a ŠPP .
Po opustení budovy školy ide žiak rovno domov. V areáli školy sa chodí len po vyasfaltovaných
chodníkoch. Prechádzať krížom cez areál susednej školy alebo cez plot je prísne zakázané.
Zdržiavať sa v budove školy bez dozoru nie je dovolené.
Zo školy alebo školskej akcie môžu žiaci odísť iba so súhlasom učiteľa. Počas vyučovania, ak je
žiakovi nevoľno, môže sám odísť zo školy iba v prípade, že má v ŽK súhlas zák. zástupcu, že môže
ísť sám domov. V prípade nesúhlasu zavolá triedny učiteľ telefonicky zákonného zástupcu a ten si
príde po dieťa. Na mimoškolských akciách musí byť miesto rozchodu určené tak, aby zabezpečovalo
neohrozený návrat žiakov domov.

5. Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Žiak má právo na:
rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu – nemožno porušovať právo vyhadzovaním žiaka z triedy, jeho
vylúčením z určitých činností;
bezplatné vzdelanie v základných školách;
vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom;
individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu
ustanovenom týmto zákonom;
bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety;
úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti – nikto nemá právo
vytvárať na žiaka a jeho rodičov nátlak, zosmiešňovať ich vierovyznanie, so žiakmi treba
zaobchádzať na základe princípu rovnosti, platia pre nich všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu
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g)
h)
ch)
i)

j)
k)

l)
m)
n)

o)
p)
r)
s)
š)

t)
ť)
u)

v)
z)
ž)
x)

pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, politické alebo iné zmýšľanie, náboženstvo,
telesnú alebo duševnú nespôsobilosť;
poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním;
výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí;
organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému
stavu a v súlade so zásadami psychohygieny;
úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu
násiliu, voči žiakovi nemožno uplatňovať disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo
k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky,
zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní proti jeho vôli, žiak nesmie pracovať pred dovŕšením
primeraného minimálneho veku, vykonávať prácu na úkor jeho zdravia, vzdelávania, telesného,
duševného alebo mravného vývoja;
na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v
rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom;
na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, má právo poznať
školský poriadok, má právo na objektívne hodnotenie – vyučujúci musí žiakom oznamovať výsledok
každej klasifikácie a hodnotenia, po ústnom vyskúšaní oznámiť žiakovi výsledok ihneď, výsledky
klasifikácie písomných a grafických prác a praktických cvičení oznámiť žiakom a predložiť
k nahliadnutiu do 10 dní, nepreťažovať žiakov, a tak ohrozovať ich zdravý telesný a duševný vývoj,
zabezpečiť pravidelnú frekvenciu hodnotiacich činností;
na uľahčený prístup žiakov k informáciám – využívanie učebného softvéru, pripojenia na internet,
knižničného fondu, video a audio nahrávok, časopisov, násteniek;
na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24;
na slobodu prejavu – každý žiak má právo slovom alebo písmom vyjadrovať svoj názor, klásť otázky
k učivu a dostať na ne odpoveď, slobodne sa rozhodovať o tom, ako bude chodiť oblečený,
upravený, táto sloboda však nemôže byť absolútna – nemožno tolerovať prejavy, ktoré by vyzývali k
rasovej, národnostnej či inej forme neznášanlivosti, kladenie otázok nemôže svojim rozsahom
obmedzovať právo ostatných žiakov na vzdelanie;
právo na názor – učiteľ dáva žiakovi podľa možností čo najväčší priestor pre vyjadrenie vlastného
názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, nezameriavať sa len na pamäťové reprodukcie;
právo na slobodné vyjadrovanie názorov vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú;
právo vyjadriť sa prostredníctvom násteniek, školského časopisu, na zasadnutí školského parlamentu,
v tejto súvislosti aj na zmenu názoru či na omyl;
právo na ochranu zdravia – úlohou učiteľov je vytvárať zdravé prostredie, zdravú klímu triedy, školy
a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne sami vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob
života;
právo na ochranu súkromia, cti a povesti – vyjadrenia učiteľa týkajúce sa hodnotenia vedomostí,
zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu žiaka urážať a ponižovať, negatívne
ovplyvňovať jeho sebavedomie, či postavenie v skupine spolužiakov, údaje zhromažďované
o žiakoch treba chrániť pred prístupom nepovolaných osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť,
rovnako nemožno zasahovať do rodinných vzťahov žiaka, vystavovať ho ponižujúcim prehliadkam,
právo na ochranu a pomoc – dieťa je za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje
ochrana a pomoc;
má právo na kompetentný dozor zo strany vyučujúcich a na ochranu pred šikanovaním;
právo na pokojné zhromažďovanie sa a združovanie – dobrovoľné združovanie sa do záujmových
útvarov, do športových organizácií, zapájať sa do mimoškolských kultúrnych, športových a iných
aktivít organizovaných školou;
právo žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami na zabezpečenie adekvátnych personálnych,
materiálno-technických a priestorových podmienok;
právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelaní a na vyučovanie pedagógom s odbornou
a pedagogickou spôsobilosťou;
právo na spravodlivý proces – žiak je vypočutý, keď mu hrozia sankcie z porušovania školského
poriadku, smie sa slobodne vyjadriť a obhájiť;
má právo vedieť, ktorý únikovým východom uniká v prípade mimoriadnej udalosti.
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(2)

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a
metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám;

(3)

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a
špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou
schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných
spôsobov dorozumievania.

(4)
a)
b)
c)

Žiak je povinný:
neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania;
dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia;
chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo
školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie;
chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne
zapožičané;
pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon
neustanovuje inak;
konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb
zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní;
ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia;
rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi;
je povinný zabezpečiť náhradu za stratu učebnice;
v prípade mimoriadnej situácie zúčastňovať sa dištančného vzdelávania a plniť všetky povinnosti
z neho vyplývajúce.

d)
e)
f)
g)
h)
ch)
i)

(5)

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.

(6)

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;
oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským
poriadkom;
byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, a to:
- osobne formou konzultácie s triednym učiteľom, učiteľom konkrétneho vyučovacieho predmetu;
- prostredníctvom internetovej žiackej knižky;
na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa;
zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy;
vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy;
byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa
školy;
vyžiadať o vydanie polročného vysvedčenia.

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
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(7)
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Zákonný zástupca žiaka je povinný:
vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie
školských povinností;
dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom;
dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby;
informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh výchovy a vzdelávania;
nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil;
rešpektovať pokyny vyplývajúce z nariadenia RÚVZ, ktoré slúžia na ochranu zdravia žiaka a osôb,
ktoré s ním prichádzajú do kontaktu.

(8)

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

a)

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.

b)

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.

c)

Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie
dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch
škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad
potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni,
predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

(9 )

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou
rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom.

(10)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona 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 podá na iného
žiaka, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh
na začatie trestného stíhania.

(11)

Žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku
nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde.

(12)

Škola žiaka nemôže postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva.

(13)

Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať s pedagogickými
zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť
pracovnoprávnych vzťahov.
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(14)

Deťom cudzincov sa poskytuje výchova a vzdelávanie za tých istých podmienok ako občanom
Slovenskej republiky.

6. Iné povinnosti žiaka
1. Žiak je povinný:
a)
Ak žiak zistí stratu svojich vecí, oznámi to triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý má s nimi
vyučovanie.
Vyučujúci urobí ďalšie opatrenia. Za stratený alebo odcudzený mobil škola nenesie žiadnu
zodpovednosť, zákonní zástupcovia riešia túto záležitosť cez políciu.
b)
Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, požívať
alkoholické nápoje, legálne aj nelegálne drogy a iné zdraviu škodlivé látky.
7. Povinnosti týždenníkov (dvaja), ktorí sú určení triednym učiteľom.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Týždenníci zodpovedajú za poriadok v triede.
Počas veľkej prestávky vyvetrajú, počas nepriaznivého a mrazivého počasia vetrajú krátko
a intenzívne, pričom je zakázané otvárať veľké okná.
Týždenníci sa starajú o čistotu tabule, pravidelne ju čistia, cez prestávky polievajú kvety.
Ak po zazvonení do 5 minút nepríde vyučujúci na hodinu, týždenníci sú neprítomnosť povinní
oznámiť vedeniu školy.
Na začiatku hodiny hlásia mená neprítomných žiakov.
Dbajú o to, aby vyučujúci poslednej hodiny zobral triednu knihu a klasifikačný záznam.
Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria okná a skontrolujú čistotu
v triede.

8. Iné práva žiakov
1.

a) Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej
lehote výsledok hodnotenia. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.
b) Žiak 5. až 9. ročníka, ktorý je konci 2. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac
z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.
c) Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci
I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní, odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,
o vykonanie komisionálnej skúšky.
d) Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických
hodinách alebo na zasadnutí žiackeho parlamentu. Má právo k predmetu položiť primeranú otázku
a dostať na ňu odpoveď.
e) Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.
f) Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov.
g) Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.
h) Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy.
i) Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenia, učebne, pomôcky, knižnicu.
j) Žiaci majú právo zapájať sa do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré
organizuje škola.
k) Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu,
koordinátora prevencie, školského psychológa a špeciálneho pedagóga.
l) Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania.
m) Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom.
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9. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách
Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou,
chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
b) Všetci žiaci sú zo zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského
roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých
činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný
dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na
predchádzanie úrazom.
c) V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, učiteľa vykonávajúceho
dozor alebo najbližšiu dospelú osobu.
d) Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo
onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka.
Každý úraz musí byť evidovaný. V prípade, že žiak nepríde do školy ďalšie tri dni, úraz sa registruje za
prítomnosti zákonného zástupcu žiaka a oznamuje sa zriaďovateľovi a poisťovni, ktorá úraz
odškodňuje.
e) Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na
akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť učitelia poverení dozorom. Na škole sú
zriadené dozory podľa plánov dozorov, ktoré tvoria prílohu VPŠ.
f) Pred organizovaním školských akcií sú zodpovední vedúci akcie povinní informovať zákonných
zástupcov žiakov formou „Informovaného súhlasu“. Jedným informovaným súhlasom zákonní
zástupcovia vyjadria súhlas s viacerými aktivitami súčasne.
a)

10. Systém na oznamovanie negatívnych javov pedagogickými,
žiakmi

nepedagogickými zamestnancami a

V prípade zistenia porušenia školského poriadku je nasledovný postup :
a)
b)
c)

Porušenie školského poriadku oznámia pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci, žiaci triednemu
učiteľovi, ktorý je povinný priestupok objektívne prešetriť, vyvodiť potrebné závery a opatrenia.
V prípade, že nenastane náprava, priestupok rieši výchovná komisia za prítomnosti zákonného
zástupcu.
Záverečným článkom riešenia problému je riaditeľ školy.

11. Opatrenia na posilnenie disciplíny
Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu
známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku.
V prípade opakovaných disciplinárnych opatrení môže triedny učiteľ po konzultácii s vedením školy
žiaka vylúčiť z účasti v ŠVP, LVVK, na športovom sústredení, exkurzii a výlete.
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení :
a)

Napomenutie od triedneho učiteľa (NTU):
za opakovaný neskorý príchod na vyučovanie;
za opakované bezdôvodné zdržiavanie sa v učebni počas veľkej prestávky;
za opakované opúšťanie učebne počas malých prestávok;
za neprezúvanie sa;
za opakované vyrušovanie na vyučovacích hodinách;
za fyzické napadnutie spolužiaka bez následkov;
za opakované nenosenie telocvičného úboru na hodiny TV, pracovného oblečenia a pomôcok na
hodinu VV;
8. za neadresné vulgárne vyjadrovanie sa;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9. za neospravedlnené hodiny podľa zákona č. 281/2002 ( 1 – 4 hod.);
10. za extravagantné neprimerané oblečenie;
11. za zanedbávanie týždenníckych povinností;
12. za netolerantné správanie k spolužiakom;
13. za malé neúmyselné poškodenie triedneho a školského inventáru z nedbalosti;
14. za opakované nenosenie si pomôcok, ŽK, učebníc a zošitov na vyučovanie;
15. za nosenie nebezpečných vecí do školy – ostré predmety a pod.;
16. za použitie mobilu a tabletu počas vyučovacej hodiny a prestávky - druhý raz;
17. za zapnutý mobil v čase vyučovacieho procesu;
18. za nevhodné správanie na školských akciách, kultúrnych podujatiach, na ceste do miesta konania
podujatia a späť;
19. za vyhadzovanie drobných predmetov či odpadkov z okien tried a chodieb, osobných vecí,
pomôcok, vykláňanie sa z okien, sedenie na parapetných doskách, hojdanie na stoličkách, skákanie
po laviciach a stoličkách;
20. za správanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi (pľuvanie, močenie mimo pisoárov, telesné
prejavy vzbudzujúce pohoršenie);
21. za neúmyselné ublíženie na zdraví, nárazy do spolužiakov a behanie po chodbách;
22. za neadekvátne správanie sa počas prestávok.
Pokarhanie od triedneho učiteľa (PTU) :

b)

za recidívu nevhodného správania po udelení NTU (napomenutie od tried. učiteľa);
za adresný obscénny slovník;
za menej závažnú formu šikanovania (posmievanie, nadávky, zosmiešňovanie);
za svojvoľné opustenie školskej budovy, areálu školy;
za úmyselné poškodzovanie triedneho a šk. inventáru, ničenie výsledkov práce iných žiakov alebo
zamestnancov školy;
6. za ohrozovanie spolužiakov nebezpečnými predmetmi;
7. za prejavy intolerancie (rasová, náboženská, národnostná neznášanlivosť);
8. za menej vážnu fyzickú alebo psychickú ujmu na zdraví spolužiaka;
9. za vyhadzovanie predmetov z okien a ohrozovanie ľudí pod oknami;
10. za neospravedlnené hodiny podľa zákona č. 281/2002 (5 - 12 hodín);
11. za svojvoľné zásahy do softvéru a hardvéru školskej výpočtovej techniky;
12. pri prvom porušení zákazu fajčenia v priestoroch školy alebo na školských podujatiach;
13. za použitie mobilu a tabletu počas vyučovacej hodiny a prestávky – tretí raz.
1.
2.
3.
4.
5.

c)

Pokarhanie od riaditeľa školy (PRŠ):
1. za recidívu nevhodného správania po udelení PTU (pokarhanie od triedneho učiteľa);
2. za vážnejšiu fyzickú alebo psychickú ujmu na zdraví žiaka (bez predchádzajúceho udelenia PTU);
3. za podvádzanie (prepisovanie známok v ŽK);
4. za menej závažnú, ale opakovanú formu šikanovania (posmievanie, nadávky, zosmiešňovanie atď.)
5. za šírenie pornografie (časopisy, videokazety, surfovanie na internete na pornografických stránkach);
6. za drobné krádeže (perá, ceruzky);
7. za prechovávanie alkoholických nápojov;
8. za šírenie ideológií násilia a intolerancie (grafické, verbálne, tlačové);
9. za vandalizmus (škoda do 20 €);
10. pri druhom porušení zákazu fajčenia v priestoroch školy a na školských akciách;
11. za použitie mobilu a tabletu počas vyučovacej hodiny a prestávky - štvrtý raz.
V prípade recidívy nasleduje znížená známka zo správania druhého, tretieho, štvrtého stupňa.
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d)

Znížená známka zo správania o 1 stupeň:
1. v dôsledku priestupku po predchádzajúcom PRŠ;
2. záškoláctvo - viac ako 2 vyučovacie dni, resp. opakované neospravedlnené hodiny (12 hodín - 20 h.)
3. za falšovanie podpisu rodičov, za falšovanie lekárskych potvrdení - nie sú potrebné predchádzajúce
výchovné opatrenia;
4. za vyhrážanie (slovné, písomné, telefonické a iné) pedagogickým zamestnancom;
5. za vulgarizmy adresované zamestnancom školy;
6. za vážnu fyzickú alebo psychickú ujmu na zdraví spolužiakov vyžadujúcu lekársky zásah;
7. za premyslenú krádež (peniaze, osobné veci z tašiek a zo šatníkov, z kabinetu – bez
predchádzajúceho udelenia výchovných opatrení;
8. za premyslenú krádež v obchodoch;
9. za prvé použitie alkoholických nápojov;
10. za vandalizmus (škoda vyššia ako 20,- €);
11. pri treťom porušení zákazu fajčenia v priestoroch školy a na školských akciách;
12. v prípade prvého pokusu užívania drog;
13. za závažnú formu šikanovania (okradnutie, bitka s vážnymi následkami a pod.)

e)

Znížená známka zo správania o 2 stupne :
1. za recidívu hrubých a závažných priestupkov po udelení dvojky zo správania;
2. za opakované neplnenie si povinnosti dochádzať do školy po udelení dvojky zo správania
(opakovane viac ako 20 neospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole),
3. za vandalizmus - škoda presahujúca viac ako 70,- €;
4. za prechovávanie, šírenie a užívanie drogy (po prvom zistení);
5. za úmyselnú vážnu fyzickú alebo psychickú ujmu na zdraví spolužiakov vyžadujúcu nemocničné
alebo domáce liečenie;
6. pri treťom porušení zákazu fajčenia v priestoroch školy a na školských akciách;
7. pri opakovanom porušení konzumácie alkoholu;
8. v prípade, že sa potvrdí závislosť a pravidelné užívanie drog;
9. za vydieranie spolužiakov za účelom získania financií prípadne hodnotných vecí.

f)

Znížená známka zo správania o 3 stupne:
1. za opakované záškoláctvo po udelení trojky zo správania alebo vymeškania nad 60 hodín;
2. za ohrozovanie života žiakov i zamestnancov školy akoukoľvek zbraňou;
3. za členstvo v detských partiách, ktoré organizujú lúpežné prepadnutia a účasť na nich, za vlámania
do bytov, škôl a iných priestorov;
4. za inú trestnú činnosť dokázanú policajným vyšetrovaním (podpaľačstvo...);
5. za recidívu hrubých, závažných a asociálnych činov a priestupkov po udelení trojky zo správania;
6. pri štvrtom a následnom porušení zákazu fajčenia v priestoroch školy a na školských
akciách;
7. ak žiak opakovane nosí do školy drogu a poskytuje ju ostatným, kontaktuje sa polícia.
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Pochvaly a iné ocenenia:
Udeľujú sa 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 poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname;
pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka;
pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy;
pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy;
diplom;
odmenu.
Pochvala od riaditeľa školy, na konci školského roka - TOP ŽIAK - za vzorné správanie a plnenie školských
povinností.
Pochvala od triedneho učiteľa, na konci školského roka - za vzorné správanie a plnenie školských
povinností.
Odmeny sociálne:
- potlesk – rôzne druhy potlesku,
- podanie ruky,
- pochvala od riaditeľa školy na zasadnutí PR, pred školou,
- pochvala od triedneho učiteľa na schôdzi RZ.
Odmeny symbolmi:
- hviezdičky,
- včielky,
- slniečka,
- rôzne farebné odmeny, atď.
Odmeny verbálne:
- pochvala pred triedou,
- poďakovanie pred triedou,
- blahoželanie pred triedou,
- pochvala v školskom rozhlase.
Odmeny grafické:
- pečiatka,
- pochvala do KZ a ŽK,
- pochvala v novinách,
- pochvalný zápis do kroniky školy,
- pochvala do KL a na vysvedčení.
Odmeny vecné:
- sladká odmena, torta,
- knihy,
- perá, zápisníky, kľúčenky...
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