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Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 
 

Článok 1 
 Úvodné ustanovenie 

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

a predchádzanie školských a pracovných úrazov. 

 
a) Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. 
b) Tento vnútorný predpis je súborom pravidiel vymedzujúcich právny rámec spôsoby konania, 

zodpovednosti, odmeňovania pre všetkých členov školskej komunity.  
c) Právne sa opiera o aktuálne normy a platnú legislatívu v oblasti školstva (zákon č.245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní). Rodičia a žiaci školy sú preto povinný oboznámiť sa s touto všeobecne 
záväznou normou a postupovať v súlade s jej ustanoveniami 

 
Článok 2 

 Organizácia vyučovania 
 
1) Do školy žiak prichádza spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania, aby sa mohol pripraviť na 

vyučovanie. 
2) Vyučovacie hodiny za začínajú a končia podľa  „Časového rozvrhu vyučovacích hodín“: 

 
Dopoludnia:    Popoludní: 
1.hod.   7,50 -   8,35   13,55 – 14,40 
2.hod.   8,45 -   9,30   14,40 – 15,25 
3.hod.   9,45 - 10,30 
4.hod. 10,50 - 11,35 
5.hod. 11,40 - 12,25 
6.hod. 12,35 - 13,20 

 
3) Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. Popoludňajšia činnosť so žiakmi končí 

o 16,30 hod. 
4) Obedňajšia prestávka pre žiakov  I. ročníka  a  II. ročníka sa začína najneskôr po 5. vyučovacej 

hodine a pre žiakov III. ročníka až IX. ročníka najneskôr po 6. vyučovacej hodine v rozsahu 
minimálne 30 minút. V prípade blokovej výučby (dvojhodinovka ako 6. a 7. vyučovacia hodina) je 
obedňajšia prestávka v čase  12.25 – 12.55 hod. 6. vyučovacia hodina v tomto prípade začína 
o 12.55 hod, 7. hodina končí o 14.20 hod. 

 
Článok 3 

 Práva žiakov školy 
 

Každý žiak školy má právo: 
1. Pracovať, učiť sa v pokojnej tvorivej atmosfére, vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej 

téme. 
2. Na rovnoprávny a individuálny prístup ku vzdelávaniu. 
3. Na bezplatné zapožičiavanie učebníc, učebných textov na povinné vyučovacie predmety. 
4. Na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom. 
5. Na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. 
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6. Na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny. 

7. Poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch. 
8. Na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede, poznať výsledky klasifikácie a 

zdôvodnenie chýb v písomných prácach, testoch a ústnych odpovediach. 
9. Na objektívne hodnotenie. 
10. Ospravedlniť nepripravenosť na vyučovanie pred začiatkom hodiny s uvedením dôvodu.  
11. Zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti organizovanej školou. 
12. Voliť a byť volený do triednej samosprávy. 
13. Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu. 
14. Na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 
15. Využívať konzultačné hodiny u výchovného poradcu školy, týkajúce sa problémov 

výchovného, vzdelávacieho charakteru i profesijnej orientácie. 
16. Na ochranu údajov týkajúcich  sa identifikácie jeho osoby, s ktorými škola pracuje. 
17. Zúčastniť sa na aktivitách školy, súťažiach, projektoch, do ktorých je škola zapojená. 
18. Na komunikáciu s učiteľom v duchu zásad humanity a tolerancie. 
19. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelanie 

s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie 
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

20. Na prestávku podľa časového rozvrhu hodín.  
21. Na základe odborného vyjadrenia lekára požiadať riaditeľa školy o oslobodenie od vyučovania 

telesnej výchovy. 
22. Na uvoľnenie z vyučovania na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť 

v mimovyučovacom čase. 
23. Stravovať sa v školskej jedálni. 

 
Článok 4 

 Povinnosti žiakov školy 
 
Každý žiak školy je povinný: 

1. Osvojovať si vedomosti a zručnosti, pripravovať sa na nasledujúce štúdium. 
2. Dochádzať do školy pravidelne podľa stanoveného rozvrhu hodín. 
3. Dbať o svoje zdravie, zdravie spolužiakov a iných. 
4. Zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou.  
5. Dodržiavať ustanovenia Školského poriadku, rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
vnútornými predpismi školy. 

6. Dbať o čistotu a poriadok v škole a okolí. 
7. Byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený. 
8. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami a učebnými pomôckami. 
9. Neobmedzovať svojím konaním prácu ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania. 
10. Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia. 
11. Akýkoľvek úraz je žiak povinný okamžite nahlásiť dozorkonajúcemu učiteľovi, triednemu 

učiteľovi alebo vedúcemu akcie. 
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Článok 5 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka 
 
Zákonný zástupca žiaka má právo: 

1. 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 
(zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní).  

2. Oboznámiť sa s ŠkVP školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom. 
3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom žiackej 

knižky, formou konzultácií  s vyučujúcim, pričom rodič nenarúša chod vyučovania. 
4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 
5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo 

školského zariadenia. 
6. Vyjadrovať sa k ŠkVP školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy. 
7. Po dohovore s vyučujúcim nahliadnuť do písomných prác svojho dieťaťa.  

 
Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a          na plnenie 
školských povinností. 

2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 
poriadkom. 

3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby. 

4. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 
priebeh výchovy a vzdelávania. 

5. Poskytovať  škole  kontaktné  adresy,  telefónne  čísla   do  zamestnania  a  domov,    e-
mailové adresy, mobilné čísla pre prípad choroby alebo  iného ohrozenia dieťaťa a potreby 
výchovno-vzdelávacieho procesu.    
Každú zmenu nahlásiť najneskôr  do  1 týždňa, pričom škola rešpektuje zákon o osobných 
údajoch. 

6. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 
7. Zúčastňovať sa rodičovských združení a informovať sa o prospechu, správaní a dochádzke 

svojho dieťaťa.  
8. Informovať školu o dôvode neprítomnosti dieťaťa v škole, resp. o predpokladanej dobe jeho 

neprítomnosti.  
9. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do 

školy pravidelne a včas.   

 
Článok 6 

Správanie žiakov v škole a pri činnosti organizovaných školou 
 
Žiak dodržuje zásady správania sa zakotvené v školskom poriadku. Voči žiakom, ktorí budú porušovať 
školský poriadok, budú vyvodené výchovné opatrenia. 
 
Dochádzka žiakov do školy a ospravedlnenie neprítomnosti 

1. Žiak je povinný do školy dochádzať pravidelne a včas podľa  stanoveného rozvrhu hodín alebo 
pokynov zodpovedných vyučujúcich a zúčastňovať sa akciach školy.  
 Na zabezpečenie nerušeného začiatku vyučovania sa vestibuly jednotlivých pavilónov školy 
uzatvárajú o 8.00 hod.. Oneskorený príchod žiaka eviduje vyučujúci na prvej hodine. 
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Oneskorený neospravedlnený príchod žiaka na vyučovanie sa klasifikuje ako porušenie 
školského poriadku, za  ktorý vyvodí triedny učiteľ príslušné dôsledky. 

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť, 
nepredvídané dopravné pomery, prípadne mimoriadne nepriaznivé počasie. Zúčastňovať sa 
na rekreačnom pobyte doma alebo v zahraničí mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých 
prípadoch so súhlasom riaditeľa školy po predchádzajúcej konzultácii s triednym učiteľom.  

3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo 
zákonný zástupca (ďalej ZZ) písomne  

a. o uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho s vedomím 
triedneho učiteľa  

b. o uvoľnenie z jedného vyučovacieho  dňa od triedneho učiteľa 
c. o uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľa školy s vedomím triedneho učiteľa. 
Pokiaľ triedny učiteľ alebo riaditeľ školy nedajú súhlas k uvoľneniu žiaka, bude sa 
prípadná neúčasť na vyučovaní posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku. 
Žiak je povinný počas neprítomnosti pravidelne sa u spolužiakov informovať o prebranom 
učive, doučiť sa zameškané. Má právo konzultovať učivo s vyučujúcim po návrate do 
školy.  

4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, rodič alebo ZZ je povinný 
oznámiť bez zbytočného odkladu (max. do 24 hodín) triednemu učiteľovi príčinu 
neprítomnosti. V prípade, že rodič alebo ZZ neospravedlní žiaka do 3 dní od nástupu do školy, 
môže učiteľ  považovať neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú. 

5. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 2 dni, predloží žiak potvrdenie od lekára 
prvý deň po nástupe do školy. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ 
akceptovať.  

6. Neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní trvajúcu viac ako  15  vyučovacích hodín v mesiaci 
oznámi  triedny  učiteľ prostredníctvom riaditeľa školy   príslušnému orgánu štátnej správy a 
obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt. 

7. Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti na nákazlivú chorobu, 
oznámi to rodič žiaka (ZZ) písomne riaditeľovi školy. Taký žiak sa môže zúčastniť vyučovania 
len so súhlasom príslušného lekára. 

8. Ak sa u žiaka vyskytne akútne ochorenie na pedikulózu (uvedené v liekopise), rodič je povinný 
oznámiť ochorenie škole a dieťa podrobiť lekárskemu ošetreniu. Ak sa ochorenie preukáže 
v škole, triedny učiteľ to oznámi rodičovi. Rodič je povinný bezodkladne prísť po svoje dieťa 
(ako pri iných ochoreniach) a podrobiť ho lekárskemu ošetreniu. Žiak nastúpi do školy po 
vyliečení, preukáže sa lekárskym potvrdením o zdravotnom stave. 

9. Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti 
a dorast môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo iných závažných 
dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania 
niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť; v rozhodnutí určí náhradný 
spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu. Ak je vyučovací predmet 
zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom 
zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady.  

10. Počas vyučovania, exkurzií, brigád, výletov a rôznych akcií organizovaných školou sa v plnom 
rozsahu vzťahujú na žiaka školské predpisy. Na týchto akciách je žiak povinný dostaviť sa 
načas na miesto určenia, spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa  na miesto určenia. 

11. Žiak nemôže byť uvoľnený z vyučovania ani na písomné potvrdenia od rodiča (rodič si musí 
prísť po žiaka do školy osobne). 

 
Správanie žiakov v škole a pri činnostiach organizovaných školou. 

1. Žiak sa správa v škole slušne, dbá na pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy, 
prechováva úctu k starším osobám a pri stretnutí ich zdraví. Pri komunikácii s pracovníkmi 
školy používa oslovenie pán (pani), prípadne pracovné zaradenie. Pri vstupe pedagogického  
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zamestnanca alebo inej povolanej osoby do triedy, tiež pri jej odchode z triedy, zdravia žiaci 
tak, že sa postavia. 

2. Žiak sa správa  slušne a priateľsky ku spolužiakom a kultúrne sa vyjadruje.  
3. Počas vyučovania alebo školou organizovaného podujatia plní pokyny vyučujúceho alebo 

dozorkonajúceho zamestnanca, správa sa disciplinovane, žiadnym spôsobom neruší priebeh 
vyučovania alebo podujatia. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať 
prihlási sa zdvihnutím ruky. 

4. Presne dodržiava vyučovaciu dobu. Na začiatku vyučovania musí byť každý žiak na svojom 
mieste, pripraviť si pred začiatkom vyučovacej hodiny potrebné pomôcky a pokojne očakávať 
príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 min. nedostaví na vyučovanie, oznámi to 
týždenník zástupkyni riaditeľa alebo na sekretariáte školy. 

5. Vstupuje do odborných učební a telocvične len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiava 
vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební.  

6. Správa sa disciplinovane počas prestávok, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na 
nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po 
triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nevyhadzuje odpadky a nevykláňa sa z okien.  

7. Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú vo svojich triedach a cez veľkú prestávku    na 
školskom dvore, pokiaľ učiteľ, ktorý vykonáva dozor neurčí inak. Z bezpečnostných dôvodov 
nie je dovolené naháňať sa, liezť na pergoly. 

8. Cez veľkú prestávku ostávajú v triede len týždenníci, ktorí zabezpečia vyvetranie triedy. 
9. Počas prestávok sa žiakom zakazuje bez dozoru  opúšťať areál školy. 
10. Pri presune do odborných učební a telocvične si žiaci zoberú potrebné veci a opustia triedu 5 

minút pred začiatkom vyuč. hodiny. 
11. V odborných učebniach a v telocvični sa zakazuje jesť. Počas desiatovej prestávky sa žiaci 

z týchto priestorov presunú do vlastných tried alebo na chodbu pred triedou (ak je trieda 
obsadená), kde budú desiatovať. 

12. Žiaci sa zbytočne nezdržiavajú na toaletách, nehádžu smeti a odpadky do záchodových mís, 
pisoárov a umývadiel, neznečisťujú podlahu. Priebežne kontroluje toalety aj pedagogický 
dozor.  

13. Udržiava čistotu a poriadok v areáli školy, šetrí školské zariadenie a ostatný majetok školy, 
chráni ho pred poškodením a hospodárne zaobchádza so zapožičanými učebnicami a 
pomôckami. Žiak (ZZ) je povinný nahradiť škody spôsobené na inventári a zariadení školy. Ak 
sa nezistí vinník, spravidla nahradí škodu triedny kolektív. 

14. Ak žiak 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, odst. 7, písmeno e). 

15. Svojvoľne nepremiestňuje inventár z jednej triedy do druhej, ako aj ostatný inventár školy. 
16. Počas vyučovania je  z a k á z a n é žuvať žuvačku, neodhadzuje ju na podlahu a nelepí po 

školskom nábytku. 
17. Žiak prichádza do školy vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.  
18. Po príchode do školy si riadne očistí obuv a preobuje sa. Topánky a vrchný odev odloží na 

vyhradené miesto. Na prezúvanie používa ľahké, umývateľné a bezpečné prezuvky bez 
čiernej podrážky. Žiakom sa zakazuje úmyselne pískať obuvou po podlahe a ináč ju zámerne 
poškodzovať. 

19. Obuv na vyučovanie TEV musí spĺňať bezpečnostné pravidlá a nesmie mať čiernu podrážku. 
20. Do školy žiaci nesmú nosiť kolieskové tenisky, korčule, skateboardy, bicykle, kolobežky 

z bezpečnostných dôvodov. 
21. Prináša na vyučovanie učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a podľa pokynov 

vyučujúcich. Žiak nenosí do školy drahé veci a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, 
prípadne by mohli narušiť výchovu. Pri odcudzení a strate škola nezodpovedá za vzniknutú 
škodu. 

22. Počas vyučovania žiak n e s m i e používať nedovolené informačné pomôcky (mobilný telefón, 
atď.). Využívanie mobilného telefónu na prehrávanie zvukových súborov (prehrávanie hudby 
z MP3 alebo WMA) je počas celého vyučovacieho procesu (aj počas prestávok) a v ŠJ 
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zakázané. Mobilný telefón môže použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom 
vyučujúceho, triedneho učiteľa, alebo riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. Škola za 
stratu mobilného telefónu neručí. 

23. Dodržiava zasadací poriadok, ktorý určuje triedny učiteľ alebo vyučujúci. Žiak sedí  na 
vyučovaní slušne, pozorne sleduje učiteľovo vysvetľovanie i odpovede spolužiakov, 
svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie, nepodvádza.  

24. Žiaci nemanipulujú s dokumentáciou školy (triedna kniha, klasifikačný záznam,  triedny 
výkaz). Neprípustné je prepisovanie a falšovanie známok v žiackej knihe. 

25. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na začiatku 
hodiny a uvedie dôvod neprítomnosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti 
dôvodu. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať. 

26. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. Pred 
opustením triedy, odbornej učebne, jedálne žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Každá trieda 
je zodpovedná za poriadok vo vlastnej triede. 

27. Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý úraz. V prípade nutnosti ošetrenia mimo 
školy je vyučujúci povinný udalosť oznámiť v kancelárii školy, ktorá zabezpečí prizvanie 
rodiča, zdravotnej pomoci, či určí doprovod žiaka na ošetrenie. Vyučujúci zabezpečí evidenciu 
prípadne záznam o úraze. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu 
ohroziť zdravie, bezpečnosť, majetok jednotlivca, prípadne školy.   

28. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 
účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že 
znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ školy  môže použiť ochranné opatrenie 
a umiestniť takého žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 
zamestnanca. Riaditeľ školy následne a bezodkladne zavolá zákonného zástupcu žiaka, 
zdravotnícku pomoc alebo príslušníkov polície. O dôvodoch a priebehu ochranného 
opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

29. Žiaci si dávajú zapisovať známky a hodnotenie do žiackych knižiek, ktoré dávajú pravidelne 
kontrolovať a podpisovať rodičom (ZZ). 

30. Žiak nemôže opustiť budovu školy počas vyučovania alebo obedňajšej prestávky, zdržiavať sa 
v budove školy v čase mimo vyučovania. Prípadné skrátené vyučovanie majú žiaci vyznačené 
v žiackej knižke. V čase po skončení vyučovania nesie plnú zodpovednosť za žiaka rodič (ZZ).  

31. Žiaci nesmú používať žiadne návykové látky, hrať o peniaze a to ani mimo školy. Zakazuje sa 
prinášať a rozširovať v priestoroch školy i mimo nej akékoľvek legálne a nelegálne drogy. 

32. Na vyučovaní, pri praktických prácach, školských akciách, žiak dodržiava zásady bezpečnosti, 
chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu 
škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov. 

33. V celom objekte školy je zakázané fajčiť v zmysle Zákona č.377/2004 o ochrane nefajčiarov 
v znení neskorších predpisov. Porušenie tohto zákona  bude posúdené ako priestupok, za 
ktorý možno udeliť pokutu podľa §11 tohto zákona.   

34. Žiakovi školy nie je dovolené neprimerane a hanlivo sa vyjadrovať k práci učiteľov 
a spolužiakov, znevažovať dobré meno školy prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, 
Twitter a pod.), zapájať sa a vytvárať ankety o vyučujúcich, žiakoch školy, zverejňovať ich 
fotografie bez ich súhlasu, prípadne vystupovať v ich zastúpení na internete.  

35. Žiak počas vyučovania nemá právo bez súhlasu vyučujúceho vytvárať obrazový alebo zvukový 
záznam. 

36. Žiak nepropaguje rasovú neznášanlivosť akoukoľvek formou (ústne, písomne, vlastným 
konaním a pod.). 

37. Žiak na odporúčanie lekára, nemôže prevádzať niektoré cviky, je povinný na svoj zdravotný 
stav upozorniť učiteľa TEV, triedneho učiteľa a predložiť potvrdenie od lekára. 

38. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede je žiak povinný dať do poriadku svoje 
miesto, očistiť ho od odpadkov, vyložiť stoličku. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a pod 
jeho dozorom odchádzajú domov alebo na obed. 



8 
 

39. Žiaci, ktorí majú 6. vyučovaciu hodinu TEV, Tchv (všetky zložky) alebo predmet v odbornej 
učebni, sa po skončení vyučovania môžu vrátiť do pavilónov zavesiť si vrecúško s prezuvkami, 
úborom a pavilón opustia. 

40. Žiakom sa zakazuje manipulovať s hasiacimi prístrojmi. Pri narušení blomby žiak hradí celú 
sumu spojenú s opravou.  

41. Ak učiteľ zistí len náznaky šikanovania a prejavov rasizmu, oznámi tieto skutočnosti 
triednemu učiteľovi a vedeniu školy. 

42. Žiak nekonzumuje potraviny počas vyučovacej hodiny. 
43. Manipulovať so závesmi a žalúziami, s oknami, s vypínačmi ako i s iným zariadením triedy 

môže žiak len so súhlasom vyučujúceho. 
44. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo opýtať, prihlási sa. 
45. Pri skúšaní nie je dovolené našepkávať ani odpisovať školské a domáce úlohy. 
46. Za svoje veci ponechané vo vestibule pred školskou jedálňou alebo na chodbe v  zodpovedá 

žiak. 
47. Správa sa disciplinovane v školskej jedálni, dodržiava pokyny služby, dbá o hygienu a kultúru 

stravovania, v rade na jedlo sa nepredbieha. Po  konzumovaní jedla uvoľní miesto ďalším 
stravníkom a pred jeho opustením ho dá do náležitého poriadku. Žiaci sedia pri stole štyria. 
Žiaci, ktorí sa nestravujú v ŠJ a pokračujú po obede vo vyučovaní, nesmú opustiť budovu 
školy a dodržiavajú pokyny  dozorkonajúceho učiteľa. 

48. Do jedálne prichádzajú stravujúci sa žiaci v sprievode učiteľa. 
49. Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ môžu využívať preliezky len na hodinách TEV pod priamym 

pedagogickým dozorom. Žiaci ŠKD môžu využívať preliezky v popoludňajších hodinách pod 
dozorom vychovávateliek. 

50. Žiaci 2. stupňa ZŠ nesmú používať šmýkačku. Žiaci ŠKD môžu využívať šmýkačku 
v popoludňajších hodinách pod dozorom vychovávateliek. 

51. Vo večerných hodinách (po 21,00 hod.) sa nesmie bez sprievodu zákonného zástupcu 
zdržiavať na ulici a zúčastňovať sa akýchkoľvek podujatí.  

52. Žiak by mal informovať triedneho učiteľa o svojej záujmovej činnosti mimo školy. 
53. Žiak je povinný každé verejné vystúpenie v čase vyučovania oznámiť triednemu učiteľovi 

a rodič, alebo organizácia písomne ospravedlniť. 
54. Žiak sa správa slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin  tak, aby 

neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. 
 

Nerešpektovanie zásad správania uvedené pod bodmi 14, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 tohto 
poriadku bude sa považovať za závažné porušenie školského poriadku. 
 
Povinnosti týždenníkov: 

1. Žiak v čase plnenia funkcie týždenníka, vedie spolužiakov k dodržiavaniu poriadku, dbá o 
čistotu tabule, triedy, pripravuje kriedu a učebné pomôcky.  

2. Hlási neprítomnosť vyučujúceho po 10 minútach po začiatku hodiny riaditeľstvu školy.  
3. Počas prestávky vetrá, polieva kvety v triede. 
4. Bez vyzvania hlási vyučujúcemu mená neprítomných žiakov.  
5. Pri sťahovaní z učebne dbá o zachovanie poriadku.  
6. Po skončení vyučovania skontroluje učebňu, poutiera tabuľu, prezrie lavice, dbá o vyloženie 

stoličiek na lavice, zatvorí okná, zhasne svetlá, skontroluje uzávery vody a odchádza z triedy 
posledný. 

7. Pri zistení, že v triede je niečo pokazené, túto skutočnosť oznámi triednemu učiteľovi. 
 
Správanie žiakov  na školských výletoch, exkurziách a iných akciách organizovaných školou alebo 
inými organizáciami mimo školy 

1. Na školských vychádzkach, exkurziách a výletoch sa žiaci správajú podľa pokynov pedagógov. 
2. Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka LV, PV, školské 

výlety, exkurzie, Školy v prírode. V jednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca 
žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít súčasne.  
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3. Pred uskutočnením školského výletu, LV, PV, exkurzie, Školy v prírode zodpovedný učiteľ 
napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.  

4. Riaditeľ školy určí podmienky, za akých sa podujatie môže uskutočniť.  
5. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na plánovanej akcii, zákonný zástupca je 

povinný to bezodkladne oznámiť vedúcemu podujatia. V prípade, že žiak nemá pre neúčasť 
na akcii, na ktorú bol prihlásený, vážny dôvod, nebude mu  vrátená celá zaplatená suma. 

6. Ak sa trieda chce zúčastniť výletu, môže ísť maximálne 1 .-  4. roč. na 1 jednodňový výlet; žiaci 
5. - 9. roč. na 1 dvojdňový výlet. Žiakom 5. – 9. roč. možno školský výlet predĺžiť o 2 dni 
pracovného pokoja, pričom nie je povinnosťou triedneho učiteľa výlet organizovať. 

7. Na školských výletoch, exkurziách a iných podujatiach organizovaných školou sa v plnej miere 
na žiaka vzťahuje školský poriadok školy a jeho dodržiavanie je záväzné. Žiaci tiež dodržiavajú 
pravidlá platné v ubytovacom zariadení. 

8. Účasť žiakov na akciách organizovaných inou organizáciou bude ospravedlnená, ak zákonný 
zástupca  vopred predloží žiadosť o uvoľnenie menovaných žiakov, po odsúhlasení riaditeľom 
školy a triednym učiteľom. 

9. Účasť žiakov na akciách organizovaných školou (olympiády, športové súťaže a iné) bude 
ospravedlnená, ak pedagogický dozor na tejto akcii predloží vopred súpisku s menami žiakov, 
po odsúhlasení triednym učiteľom a riaditeľom školy.  Triedny učiteľ má právo nepovoliť 
účasť žiaka na uvedenej akcii, ak má žiak  dlhodobo zhoršený prospech, často vymeškáva 
vyučovanie, nedodržiava ustanovenia školského poriadku. 

10. Triedny  učiteľ, prípadne iný dozorkonajúci učiteľ si vyhradzuje právo nevziať na výlet žiaka, 
ktorému bolo udelené výchovné opatrenie alebo opakovane porušuje ustanovenia školského 
poriadku. 

 
Článok 7 

Opatrenia vo výchove 
 
1. Za výborné študijné výsledky, vzornú dochádzku, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, 

dlhodobú svedomitú prácu, výrazné prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu 
klímu v triede, záslužný alebo statočný čin a vzornú reprezentáciu školy v súťažiach možno žiakovi 
udeliť: 
a) pochvalu triednym učiteľom, 
b) pochvalu riaditeľom školy. 

2. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. 
3. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy. 
4. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, 

zásadám spolunažívania alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť: 
a) napomenutie od triedneho učiteľa, 
b) pokarhanie od triedneho učiteľa, 
c) pokarhanie od riaditeľa školy. 

5. Návrhy na uloženie výchovných opatrení sa prerokujú v pedagogickej rade. 
6. Napomenutie triednym učiteľom sa oznamuje žiakovi pred kolektívom triedy a písomne 

zákonnému zástupcovi žiaka. 
7. Pokarhanie triednym učiteľom sa oznamuje žiakovi pred kolektívom triedy a písomne zákonnému 

zástupcovi žiaka. 
8. Pokarhanie riaditeľom školy oznamuje riaditeľ školy písomne zákonnému zástupcovi žiaka. 
9. Opatrenia vo výchove sa zaznamenávajú do triedneho výkazu. 
10. Napomenutie triednym učiteľom bude žiakovi udelené: 

 za neskorý príchod na vyučovaciu hodinu, 

 za nevhodné správanie žiaka v triede, alebo na verejnosti, 

 za zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, domácich úloh (3 bežné priestupky) 
11. Pokarhanie triednym učiteľom bude žiakovi udelené: 

 za menej závažné porušenie školského poriadku podľa posúdenia triednym učiteľom, 
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 za menej ako 3 neospravedlnené hodiny v klasifikačnom období, 

 za časté zabúdanie učebných pomôcok (4 – 6 bežných priestupkov). 
12. Pokarhanie riaditeľom školy bude žiakovi udelené: 

 za závažnejšie porušenie školského poriadku,  

 za opakované menej závažné porušenie školského poriadku, 

 za opakované neskoré príchody na vyučovanie, 

 za 3 alebo 4 neospravedlnené hodiny v klasifikačnom období, 

 za vulgárne vyjadrovanie. 
13. Udelené pochvaly, ocenenia a opatrenia vo výchove každé sa zaznamenáva do triedneho výkazu 

s odôvodnením. 

 
Článok 8 

 Hodnotenie a klasifikácia správania 
 
1. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 
2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku 

a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, dodržiavanie mravných zásad správania v škole 
a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na škole. 

3. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a riadi 
sa ním. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. 
Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení. 

4. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak správanie je v prevažnej miere v súlade 
s ustanoveniami školského poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom 
k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa však dopustí závažného priestupku alebo sa opakovane 
dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku. 
Zníženou známkou zo správania 2° bude žiak klasifikovaný aj za: 

 fajčenie v priestoroch a areáli školy a pred školou, 

 nedovolené opustenie areálu školy počas vyučovania, 

 nevhodné správanie voči zamestnancom školy, 

 podvod, 

 neprezúvanie sa, 

 prinášanie vecí do školy, ktoré ohrozujú zdravie žiakov a učiteľov, 

 falšovanie (ospravedlnenia od rodičov, potvrdenie od lekára, záznamov v žiackej knižke, ....), 

 úmyselné znečisťovanie školského majetku (žuvačkou, pľuvancami, ...), 

 opakované vulgárne vyjadrovanie, 

 poškodenie majetku školy, 

 prechovávanie alebo použitie alkoholických nápojov v škole alebo na školskej akcii,  

 propagácia rasizmu a xenofóbie,  

 5 až 14 neospravedlnených hodín v klasifikačnom období. 
5. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči 

školskému poriadku alebo sa aj po udelení, resp. návrhu druhého stupňa klasifikácie správania 
opäť dopúšťa závažnejších priestupkov voči školskému poriadku, voči morálnym zásadám 
a pravidlám spolunažívania, porušuje práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov. 
Zníženou známkou zo správania 3° bude žiak klasifikovaný aj za: 

 použitie alkoholických nápojov v škole alebo na akcii organizovanej školou, prechovávanie 
alebo preukázateľné použitie omamných látok, 

 krádež, 

 opakované falšovanie, 

 opakované šikanovanie a vydieranie, 

 poškodenie školského majetku s väčším rozsahom, 

 vandalizmus, 
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 zvlášť hrubé alebo opakujúce sa nevhodné správanie sa voči spolužiakom a zamestnancom 
školy, 

 15 až 30 neospravedlnených hodín v klasifikačnom období. 
6. Stupňom 4 –neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s právnymi a etickými 

normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov 
alebo ďalších osôb. Mimoriadne  závažne porušil školský poriadok a dopustí sa previnení, ktorými 
vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. Ďalej 
porušuje školský poriadok a mal už predtým navrhovanú zníženú známku zo správania. 
Zníženou známkou zo správania 4° bude žiak klasifikovaný aj za: 

 úmyselné ublíženie na zdraví spolužiakovi, 

 viac ako 30 neospravedlnených hodín v klasifikačnom období. 
7. Každá znížená klasifikácia žiaka sa zaznamenáva do triedneho výkazu s odôvodnením. 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenie 
1.  Ďalšie záležitosti nešpecifikované školským poriadkom upravuje zákon č. 245/2008     
      Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhláška MŠ SR č.320/2008 Z.z o základných školách. 
2.  So školským poriadkom bude oboznámený každý žiak na začiatku školského roka. Oboznámenie 

zabezpečí triedny učiteľ na triednickej hodine a žiaci potvrdia svojim podpisom. 
3.  Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 02.septembra 2013. 
4.  Školský poriadok bol prerokovaný v rade školy dňa 11. septembra 2013. 
5.  Dňom platnosti nového školského poriadku zaniká platnosť doterajšieho školského poriadku. 
 
 
 

 
  Spišská Nová Ves  02.09.2013                    
                                                                                            PaedDr. Julian Sopko  
                                   riaditeľ školy 
   


