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Školský poriadok na školský rok 2020/2021 – výňatok 

 

III. Povinnosti a práva žiaka 

 

1. Príchod do školy, príprava na vyučovanie 

a) Žiaci prichádzajú do školy tak, aby boli v triedach 15 min. pred začatím vyučovania. Zostávajúci čas 

využijú k príprave na vyučovanie. 

b) Žiaci, ktorí prídu skôr, sa zdržiavajú v šatni školy. 

c) Žiak sa v škole prezúva do zdravotne nezávadnej obuvi. 

d) Na vyučovanie sa treba doma zodpovedne pripraviť. Písanie domácich úloh počas prestávok nie je 

povolené. Príprava na vyučovanie a celková usilovnosť žiaka je prejavom vzťahu k práci.  

e) Pri vstupe niektorého vyučujúceho do triedy v priebehu vyučovacej hodiny pozdravia žiaci 

postavením sa. Nerobia tak pri písomných previerkách, na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného 

vyučovania, techniky, telesnej a športovej výchovy, v cvičnej kuchynke a školskej dielni. Pri 

odchode vyučujúceho taktiež vstanú. Tak sa zachovávajú aj pri návšteve iných dospelých osôb. 

 

2. Správanie na vyučovaní 

 

  Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných 

zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať 

vnútorný školský poriadok.  

   Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby 

neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania a robil česť škole aj sebe. 

1. Žiak prichádza na vyučovanie a 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. 

2. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré nesmie 

svojvoľne meniť. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.           

3. Pred začiatkom vyučovacej hodiny  každý sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod 

učiteľa. 

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomite 

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 nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospavedlní sa vyučujúcemu pred 

začiatkom hodiny a uvedie dôvod. 

7. Žiak sa nezdržiava pri stole vyučujúceho, nenazerá do úradných záznamov. 



8. Žiacka knižka je v priebehu vyučovania na lavici žiaka. 

9. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 

10. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. 

11. Manipulovať s oblokmi, svetelnými vypínačmi, môžu žiaci len so súhlasom učieľa. Pri poškodení 

škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu 

nahradí kolektív triedy. 

12. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.  

13. Počas celého vyučovania, teda aj v čase prestávky, je prísne zakázaná akákoľvek manipulácia s 

mobilným telefónom, prípadne s podobným technickým zariadením (napr. tabletom). Použiť 

ho môže žiak iba v odôvodnených prípadoch v prítomnosti a so súhlasom vyučujúceho, 

triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. Mobilný telefón a iné technické 

zariadenia má v škole výhradne na vlastnú zodpovednosť a počas celého vyučovania odložené 

v taške vo vypnutom stave. V prípade nedodržania tohto pokynu má vyučujúci povinnosť 

telefón žiakovi odobrať a odovzdať ho do kancelárie, kde bude odovzdanie zaevidované. 

Následne bude zariadenie vydané osobne len rodičovi žiaka, príp. zákonnému zástupcovi, který 

prevzatie vlastnoručne podpíše. 

14. Vyhotovovať digitálne záznamy bez výslovného povolenia vyučujúcim a publikovať ich alebo 

akýmkoľvek spôsobom ich šíriť je prísne zakázané.  

15. Tieto pravidlá používania mobilných zariadení platia aj na školských akciách poriadaných 

mimo priestorov školy, napríklad na výletoch, exkurziách, v škole v prírode, na lyžiarskom 

výcviku a pod. 

16. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje, predmety ohrozujúce vlastné 

zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov. Klenoty, väčšie  sumy peňazí, príp. 

mobilný telefón alebo iné technické zariadenia nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť.   

17. V prípade straty mobilného zariadenia škola nezodpovedá  za vzniknutú škodu a riešením tejto 

udalosti sa nebude zaoberať. 

 

3. Správanie cez prestávky 

 

a. Prechádzanie sa po chodbách cez malé prestávky je zakázané.  

b. Vstup do iných tried a na iné poschodie bez dovolenia je zakázaný.  

c.  Je prísne zakázané zdržiavať sa pri zábradliach, oknách, na schodištiach, nakláňať sa cez ne.  

d. Prechod do odborných učební  je organizovaný pod vedením vyučujúceho. 

e. Počas veľkej prestávky nesmú žiaci opustiť školský dvor, či zdržiavať sa za budovami. 

f. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky. 

 

 



4. Ospravedlnenie absencie 

 

a) Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 

činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov, dochádzka do 

školského klubu detí a krúžkov je pre zaradených žiakov povinná. 

b) Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu (lekárske potvrdenie 

musí podpísať aj rodič) a vážnu udalosť v rodine. 

c) Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie na 

základe písomnej žiadosti rodiča. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas 

príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden, dva, prípadne tri vyučovací dni triedny učiteľ, 

na štyri a viac dní dáva súhlas riaditeľka školy. 

d) Neprítomnosť 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 dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia 

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

zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. 

e) Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota 

podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich 

vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní ( Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

s účinnosťou od 1. septembra 2020) . 

f) Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť najneskôr do troch 

pracovných dní od jeho návratu do školy. V opačnom prípade sa vymeškané hodiny 

považujú za neospravedlnené.  

g) Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie alebo znížená 

známka zo správania.  

h) Povinnosťou zákonného zástupcu žiaka je neodkladne oznámiť dôvod neprítomnosti 

dieťaťa v škole najneskôr do 24 hodín.    

i) Oslobodenie od vyučovania niektorého predmetu na základe lekárskeho doporučenia a 

žiadosti zákonného zástupcu povoľuje riadieľka školy. 

 

5.  Oslovovanie, pozdrav 

 

a) Ku všetkým pedagogickým, odborným a prevádkovým pracovníkom a tiež k osobám 

prichádzajúcim do školy sa žiak správa zdvorilo. 



b) Oslovenie v škole je: pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pán učiteľ, pani učiteľka, pani 

vychovávateľka, pán školník, pani upravovačka, pani kuchárka, a pod. 

c) Pozdrav v škole je "Dobrý deň".  

                           

6. Styk žiaka s učiteľmi a vedením školy. 

 

a) Svoje záležitosti s učiteľmi vybavujú žiaci v čase prestávok. Iba v nutných prípadoch si vyžiadajú 

učiteľa zo zborovne a kabinetu. 

b) Vstup do zborovne, kancelárie, kabinetov je možný iba so zvolením. 

c) Úradné záležitosti žiakov v kanceláriách vybavujú triedni učitelia. 

d) Žiaci informujú rodičov, že rozhovory s učiteľmi môžu robiť po vzájomnej dohode. 

 

7. Starostlivosť o zovňajšok, zdravie, bezpečnosť a ochrana školského majetku. 

 

a) Žiak má svoj odev a obuv starostlivo upravené. Prezúva sa do vhodnej zdravotne nezávadnej obuvi, 

ktorá tiež vyhovuje bezpečnosti pohybu. Ako prezúvky je zakázané používať tenisky. 

Samozrejmosťou výbavy žiaka je aj hygienické vrecko, ktoré využíva vždy pri použití WC a inak 

podľa potreby. 

b) Na pracovné vyučovanie, techniku, telesnú výchovu nosia ochranný odev, obuv a cvičný úbor. 

c) Žiak musí byť v škole a na školských a mimoškolských podujatiach vhodne, čisto, starostlivo, 

slušne a bez výstredností oblečený a upravený. Neusiluje sa svojím zovňajškom zbytočne 

vzbudzovať pozornosť verejnosti. Dbá o to, aby mu oblečenie a účes neprekážali v práci. Za 

nevhodné zakázané oblečenie a úpravu sa považuje:  príliš krátka sukňa (minisukňa) alebo 

priveľmi krátke nohavice, odev s vulgárnymi nápismi v akomkoľvek jazyku, hlboký výstrih a 

odhalené brucho, prefarbovanie vlasov neprirodzenými farbami a iné nevhodné úpravy vlasov, 

maľovanie tváre, lakovanie nechtov, piercing, tunel, tetovanie. 

d) Žiak má zákaz nosenia, prechovávania a užívania akýchkoľvek drog a návykových látok (legálne i 

nelegálne drogy, cigarety, alkohol, tabletky bez lekárskeho odporúčania, …). Vzhľadom k tomu, že 

rizikovými zo zdravotného hľadiska pre žiakov sú aj energetické nápoje, je zakázané tieto 

nosiť do školy. 

e) V záujme ochrany zdravia žiakov je im zakázaná návšteva pohostinstiev a reštauračných 

zariadení bez prítomnosti rodiča. Porušenie zákazu bude považované za hrubé porušenie 

disciplíny, ktoré sa bude riešiť s rodičmi. Pri nedostatočnej spolupráci so zákonnými zástupcami 

alebo pri opakovanom priestupku škola písomne nahlási prípad  príslušnému centru výchovnej a 

psychologickej prevencie, resp. pedag.- psych. poradni, ako aj príslušnému odboru práce, sociálnych 

vecí a rodiny. 



f) V prípade žiaka s výraznými poruchami správania škola predvolá rodičov a prejedná s nimi ďalší 

postup. V prípade nezáujmu rodičov o riešenie situácie nahlási túto skutočnosť  príslušným úradom 

v zmysle zákona. 

g) Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, 

triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. 

h) Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. 

i) V prípade úmyselného alebo nedbalého poškodenia školského majetku zákonný zástupca žiaka 

finančne uhradí všetky náklady spojené s opravou alebo zakúpenie nového majetku prípadne jeho 

častí. 

j) Sú prísne zakázané prejavy akýchkoľvek foriem šikany voči inému  jednotlivcovi. 

 

 

Všetky tieto povinnosti boli prerokované na plenárnom rodičovskom združení a rodičmi odsúhlasené. 

Neznalosť pravidiel školského poriadku žiakov pri jeho porušení v žiadnom prípade neospravedlňuje. 

O porušení školského poriadku žiakom vyhotoví triedny učiteľ alebo iný vyučujúci zápis do 

klasifikačného záznamu a žiackej knižky. V prípade opakovaných priestupkov alebo ak sa žiak 

dopustí závažného porušenia tohto poriadku, budú vyvodené výchovné opatrenia v zmysle platných 

predpisov a Prílohy č. 1 k tomuto dokumentu. V zmysle platnej legislativy má škola právo pri 

opakovanom alebo závažnom porušení školského poriadku spolupracovať s orgánmi činnými 

v trestnom konaní, s orgánom miestnej samosprávy podľa trvalého bydliska žiaka alebo s príslušným 

úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiak môže byť umiestnený vo výchovnom zariadení so 

súhlasom rodiča alebo aj nariadením súdu.    

 

8. Práva žiakov 

    

Žiak má právo: 

 poznať vyššie uvedené predpisy škoského poriadku, 

 byť oboznámený a poznať Práva dieťaťa, 

 má právo poznať práva a povinnosti žiakov ZŠ, 

 má právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia, 

 má právo dozvedieť sa výsledok klasifikácie písomných  a grafických prác a praktických činností 

najneskôr do 10 dní, 

 má právo na zdravý duševný, morálny vývin v podmienkach slobody a dôstojnosti, 

 dieťa duševne, fyzicky alebo sociálne postihnuté má právo na osobitné zaobchádzanie, výchovu a 

starostlivosť, 



 dieťa má právo na výchovu, ktorá pomáha zvýšiť jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a umožní mu na 

základe rovnakých príležitostí rozvíjať jeho schopnosti, úsudok a zmysel pre morálnu a sociálnu 

zodpovednosť a stať sa tak platným členom spoločnosti, 

 dieťa má právo byť chránené pred všetkými formami nedbalosti, krutosti a vykorisťovania, 

 dieťa má právo byť chránené pred činmi, ktoré by mohli podporovať rasovú, náboženskú alebo 

akúkoľvek inú formu diskriminácie a šikanovania,  

 má právo na bezplatné vzdelávanie, 

 môže sa stravovať v ŠJ, navštevovať ŠKD (žiaci primárneho vzdelávania), krúžky,  

 v prípade zaostávania v učení môže požiadať o doučovanie. 

 

9. Povinnosti triednej služby 

Dvojčlennú službu týždenne zadeľuje triedny učiteľ, ich mená zapíše v TK.  

Ich povinnosti sú: 

 

a) pred každou vyučovacou hodinou zotrú tabuľu, pripravia fixky a iné potreby na vyučovanie, 

b) na každej hodine hlásia neprítomných, 

c) cez prestávku vetrajú (ventilačky), polievajú kvety a čistia tabuľu, 

d) po skončení vyučovania zotrú tabuľu, skontrolujú uzatvorenie fixiek, všetky pomôcky uložia, 

uzavrú obloky, prekontrolujú uzávery vody, kontrolujú celkový poriadok v triede (lavice, vyložené 

stoličky) 

 

 

Vo Veľkých Uherciach 31.8.2020        

 

Ing. Nadeda Vičanová 

                riaditeľka školy 

 


