
Školský poriadok školy  

Spojená škola - Základná škola, Ľ. Štúra 155/23, Dudince 

 

Všeobecné ustanovenia 

 
Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole. 

Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a 

predchádzanie školským a pracovným úrazom. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady 

na chod školy a jej bezpečnosť. Všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinní školský poriadok dodržiavať. 

Školský poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, 

učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k 

poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou 

každého žiaka a zamestnanca. Je zverejnený vo vestibule školy, na internetovej stránke školy, sú s ním 

oboznámení žiaci aj ich zákonní zástupcovia. 

 

Práva žiakov 

Žiaci Spojenej školy v Dudinciach majú všetky práva a slobody vyhlásené vo Všeobecnej deklarácii 

ľudských práv a v Dohovore o právach dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti a osobitné 

požiadavky školy. 

1) Každý žiak má právo získať vzdelanie, ktoré bude zvyšovať jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a 

ktoré má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a 

základným slobodám. Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. Žiaci majú možnosť primerane 

využívať školské zariadenie, odborné učebne, výpočtovú techniku, školskú knižnicu. 

2) Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojimi názormi a presvedčením. Žiak môže 

svoje názory a požiadavky vyslovovať ústne alebo písomne tak, aby neohrozoval slobodu prejavu 

druhých. Vyslovené názory a požiadavky nesmú byť vulgárne a urážlivé a na ich zverejnenie žiaci 

využívajú napr. triednické hodiny, žiacku samosprávu a žiacky parlament. 

3) Žiak má právo na názor - učiteľ by mu mal dávať čo najväčší priestor pre vyjadrenie vlastného 

názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, redukovať pamäťové reprodukcie. 

4) Žiak má právo aj na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. 

5) Žiak nesmie byť diskriminovaný - platí princíp rovnosti bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, 

etnický alebo sociálny pôvod, náboženstvo. Akákoľvek forma šikanovania je zakázaná a trestná 

(podrobný materiál o šikanovaní je v prílohe). 

6) Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho programu školy a 

možností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať platný školský poriadok školy. Má 



právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. (Je zakázané 

šíriť informácie, ktoré ohrozujú zdravý telesný a duševný vývin žiakov.) 

7) Žiak má právo na objektívne hodnotenie. Vyučujúci musí žiakom oznamovať výsledky každej 

klasifikácie a hodnotenia, po ústnom vyskúšaní oznámiť žiakovi ihneď výsledok. Výsledky 

klasifikácie písomných a grafických prác musí oznámiť do 10 dní. Zabezpečovať pravidelnú 

frekvenciu hodnotiacich činností. Termín písomnej skúšky, ktorá trvá viac ako 25 minút a termín 

kontrolnej písomnej práce, prekonzultuje vyučujúci so žiakmi, resp. s triednym učiteľom. V 

jednom dni môžu žiaci robiť len jednu skúšku z uvedeného predmetu. 

8) Právo na ochranu zdravia dodržujeme vytváraním zdravého prostredia, t.j. zdravá klíma v škole, 

triede a vedieme žiakov k tomu, aby si vedeli sami chrániť svoje právo na zdravý spôsob života. 

Zabezpečujeme pitný režim školy, zdravé stravovanie v školskej jedálni. Zdravotne postihnuté 

dieťa má právo na osobitnú starostlivosť. Pri školskom úraze, ktorý sa stal počas výchovno-

vzdelávacieho procesu, žiak je povinný hneď sa obrátiť na vyučujúceho, službukonajúceho alebo 

triedneho učiteľa, ktorý bezodkladne spíše záznam o úraze. 

9) Každý žiak školy má právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím a zanedbávaním - 

voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k 

ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, šikanovanie, nadávky). 

10) Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s 

využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie 

nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

11) Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami a záujmami a v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom, na 

slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti. 

Povinnosti žiakov 

1. Žiaci dodržujú pravidlá školského poriadku, s ktorými sa oboznámia na začiatku školského roku. 

2. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a 

dodržiavať platný školský poriadok školy. 

3. Žiaci sa správajú slušne a zdvorilo nielen v škole, ale aj v mieste bydliska a na spoločenských, 

kultúrnych a športových podujatiach organizovaných školou. Žiak sa aj mimo školy správa podľa 

pravidiel školského poriadku. Žiak, ktorý sa zdržiava v priestoroch mesta Dudince / park, 

autobusová zastávka,... / udržuje poriadok v meste, nehádže smeti na zem. Správa sa slušne, 

nepoužíva vulgarizmy, svojím hlučným prejavom neruší obyvateľov ani návštevníkov mesta.  

4. Žiakom je zakázané nosiť do školy veci, ktoré nesúvisia s výučbou, do tejto kategórie vecí sa 

zaraďuje aj notebook a tablet. Za cenné veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom /mobil, tablet, 

MP3, hračky, šperky a iné/ nezodpovedá škola. 

5. V zmysle § 20 ods. 7 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole počas vyučovania žiak nesmie 

používať mobilný telefón. Nepoužíva ho ako kalkulačku, nesleduje na ňom ani čas. Žiak nemá 



mobilný telefón položený na lavici ani v lavici. Žiak má v budove školy vypnutý mobilný telefón. 

Mobilný telefón žiak nepoužíva na fotenie alebo natáčanie spolužiakov alebo iných osôb bez ich 

súhlasu. Žiak si nevyhotovuje fotografie a videá z konfliktných situácií, v ktorých sa ocitli 

spolužiaci. Žiak nepoužíva mobilný telefón ani počas prestávok a ani počas voľných hodín. Žiak 

nepoužíva mobilný telefón ani v prípade, že sa žiakovi skončilo vyučovanie a žiak sa ešte zdržiava v 

škole. 

6. Žiaci majú zakázané nosiť do školy ostré predmety, nevhodné časopisy. 

7. Žiaci majú zakázané v škole a na školských akciách nahlas počúvať hudbu, ktorej texty obsahujú 

vulgarizmy. 

8. Žiak sa správa slušne a v škole sa zdraví každej dospelej osobe. Zamestnancom školy / 

pedagogickým aj nepedagogickým /sa zdraví aj mimo školy. 

9. V prípade, že sa žiak stal svedkom bitky medzi spolužiakmi, oznámi túto skutočnosť triednemu 

učiteľovi alebo inej dospelej osobe v škole.  

10. Žiakom je prísne zakázané fajčenie, užívanie alkoholu a omamných látok. Žiakom je zakázané nosiť 

do školy a na školské akcie energetické nápoje a nápoje obsahujúce kofeín. Žiaci majú zakázané v 

priestoroch školy a na školských akciách užívanie nealkoholického piva. 

11. Preberané učivo na l. stupni si zistí žiak alebo jeho zákonný zástupca spravidla od triedneho učiteľa 

alebo od spolužiakov.  

12. Žiak na 2. stupni si zistí preberané učivo spravidla od spolužiakov a doučí sa ho. V prípade, že nemá 

možnosť kontaktovať spolužiakov, požiada o pomoc triedneho učiteľa. 

13. Žiak sa povinne zúčastňuje ranného kruhu, ktorý sa koná v jeho triede. Začiatok ranného kruhu je 

7,55. 

14. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, so všetkými učebnicami a školskými potrebami 

podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov. Na každej vyučovacej hodine má 

žiacku knižku. 

15. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie žiacku knižku a pomôcky na 

vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka 

zo správania. 

16. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a v 

tichosti očakáva učiteľa. Po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení 

hodiny zdraví ho tak, že povstane z lavice. Žiak sa postaví aj vtedy, ak počas vyučovacej hodiny 

vstúpi do triedy iná osoba ako hosť. 

17. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto sedenia, ktoré nesmie svojvoľne meniť. Je v 

kompetencii vyučujúceho v prípade potreby presadiť žiaka na iné miesto, kde sedí len na danej 

vyučovacej hodine. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci. 

18. Na začiatku vyučovacej hodiny hlási chýbajúcich žiakov touto službou poverený žiak, 

ospravedlnenie prijíma učiteľ od jednotlivých žiakov z ich miesta. 

19. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a 

aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje, píše si poznámky. 



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

21. Žiak môže opustiť triedu, učebňu, ihrisko alebo pracovné miesto počas vyučovacej hodiny len so 

súhlasom učiteľa. 

22. V prípade realizácie vyučovania mimo budovy školy sa žiaci riadia príslušnými bezpečnostnými 

opatreniami vyplývajúcimi z organizačného zabezpečenia hromadnej školskej akcie. 

23. Na hodinách TSV cvičí žiak v športovom úbore, aby bolo cvičenie bezpečné. Na hodinách, kde to 

vyžaduje charakter práce (TECH, VYV), má žiak primerané oblečenie, ochranné prostriedky podľa 

druhu činnosti. Žiak je povinný uspôsobiť svoj odev, účes, módne doplnky tak, aby nespôsobil 

poranenie alebo úraz ani sebe, ani spolužiakom. 

24. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od 

rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu TSV predložiť 

potvrdenie od lekára. 

25. Žiak sa nesmie vykláňať z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky, príp. spolužiakove 

školské potreby. 

26. Žiak je povinný chrániť učebnice, školské pomôcky, udržiavať v čistote svoje miesto, triedu a 

ostatné školské priestory. Je prísne zakázané písať na dosky lavíc a poškodzovať žalúzie v triedach 

a na chodbách. Spôsobené škody je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka podľa rozsahu 

zavinenia. Žiak je povinný baliť si učebnice, ktoré sú majetkom školy. Nezabalenú učebnicu učiteľ 

žiakovi odoberie a vráti mu ju, keď žiak prinesie obal a učebnicu zabalí. Stratu a poškodenie učebníc 

hradí žiak.  

27. Ak v triede dochádza k výmenám žiakov, je po návrate do svojej triedy týždenník povinný 

skontrolovať stav triedy a každý žiak svoje veci. Zistené nedostatky okamžite hlási triednemu 

učiteľovi, v jeho neprítomnosti učiteľovi, s ktorým mal predchádzajúcu hodinu. 

28. Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby odovzdáva triednemu učiteľovi. 

29. Žiak počas vyučovania športuje (telocvičňa, ihrisko s umelou trávou, betónová plocha, preliezačky) 

len v prípade, že má športové oblečenie a vhodnú obuv. 

30. Žiaci majú zakázané používať tablety na iné účely, ako im zadá učiteľ. Je neprípustné, aby žiak 

pomocou tabletu vyhotovoval fotografie počas vyučovania, aby menil nastavenie plochy tabletu. 

31. Žiak je povinný písať všetky previerky a diktáty perom, ktoré obsahuje tuhu s trvalou stopou. 

32. Žiak počas vyučovania nežuje žuvačku. Je zakázané žuvačky lepiť na lavice a na úložný priestor pod 

doskou lavice. 

33. Žiakovi nebude umožnená návšteva cudzích osôb v budove školy a vo vonkajších školských 

priestoroch. 

34. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený vhodne a 

čisto. 

35. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutie v škole tenisky a cvičky, ktoré žiak 

používa ako obuv na telesnú výchovu. Z bezpečnostných dôvodov musí byť obuv na prezúvanie 

pevná a nepoškodená. 



36. Ak musí žiak nosiť zdravotné ortopedické šľapky, prinesie žiak triednemu učiteľovi odporúčanie 

lekára. 

37. Žiak je povinný sledovať priestor Edupage a riešiť úlohy v tomto priestore. 

38. Žiak má zakázané manipulovať s predmetmi na učiteľskom stole bez vyzvania. 

39. Žiak má zakázané sadať si na učiteľskú stoličku. 

40. Žiak má zakázané kresliť, písať alebo iným spôsobom znehodnocovať vrchné dosky lavíc. Žiak je 

povinný okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi, že niekto poškodil vrchnú dosku lavice, za ktorou 

sedáva. Žiak nepoškodzuje ani stoličky ani iné kusy nábytku. 

41. Žiak od triedneho učiteľa prevezme čipovú kartu na otváranie dverí do budovy školy. Čipovú kartu 

nosí pravidelne, chráni ju pred stratou a poškodením. V prípade poškodenia alebo straty, ohlási túto 

skutočnosť triednemu učiteľovi. 

42. Žiak rešpektuje zákaz vstupu do školského areálu po vyučovaní.  

43. Žiak používa v škole dezodoranty v spreji len po predmete telesná výchova a len v priestoroch šatne. 

Žiak nestrieka dezodorant voľne do priestoru alebo smerom k spolužiakom. 

44. Žiak, ktorý opustil ŠKD (odchod do ZUŠ) nie je už pod dozorom vychovávateľky. Ak sa žiak do ŠKD 

vráti, zodpovednosť za žiaka opäť preberá vychovávateľka v ŠKD. 

45. Žiak, ktorý sa zo ZUŠ nevráti do triedy podľa pokynov vychovávateľky, bude z ŠKD vylúčený. 

46. Žiak môže odísť zo školského klubu detí skôr len na základe písomného vyžiadania rodičov, na 

ktorom musí byť uvedený dátum, podpis zákonného zástupcu a presný čas odchodu. 

 

Podľa platného školského poriadku školy, ktorý vychádza z Trestného zákona je v priestoroch školy 

zakázané: 

 prechovávať, užívať, predávať a poskytovať návykové látky (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá 

a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (vrátane surovín na ich výrobu), 

 propagovať alebo inak šíriť toxikomániu, 

 hrať hazardné hry, 

 šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu násilia, 

 propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie. 

V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky (drogy) alebo šikanovania budú okamžite 

upovedomení rodičia. Nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania zníženou 

známkou. 

V prípade podozrenia, že u žiaka ide o závažnú otravu legálnou drogou (alkoholom), nelegálnou drogou či 

inou látkou učiteľ informuje vedenie školy, ktoré zabezpečí pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného 

stavu žiaka preberajú zdravotnícki pracovníci.  

V prípade neprimeraného či neovládateľného správania sa žiaka poskytne zamestnancom školy asistenciu 

polícia. 



Správanie sa žiakov cez prestávky, počas premiestňovania sa do odborných učební a iných priestorov 

školy a mimo školy 

1. Prvá malá prestávka je päťminútová, ostatné sú desaťminútové, prvá veľká prestávka (desiatová) 

po druhej vyučovacej hodine je pätnásť minútová, druhá veľká prestávka (obedňajšia) po šiestej 

vyučovacej hodine je dvadsaťminútová. 

2. Dvere tried sú počas všetkých prestávok otvorené. 

3. V čase malej prestávky - po jednotlivých hodinách žiak ide na sociálne zariadenie, pripravuj e sa 

na ďalšie hodiny, premiestňuje sa do odborných učební. V triede nesmie hrať loptové hry, kartové 

a iné hazardné hry, behať po triede a robiť iné činnosti, ktorými ohrozuje seba alebo spolužiakov, 

príp. obmedzuje spolužiakov. Žiak môže vyjsť z triedy von, ale nevchádza do iných tried (len so 

súhlasom dozor konajúceho učiteľa). Minimálne dve minúty pred zazvonením je vo svojej triede. 

4. Žiak sa pohybuje po budove krokom, rešpektuje pokyny dozor konajúceho učiteľa, odpadky hádže 

do koša, svojím prejavom neruší ostatných spolužiakov. 

5.   Na sedačky, ktoré sú na chodbe si žiaci nevykladajú nohy ani tašky, nesedia na opierkach rúk.  

6. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a 

audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení 

zariadenia budovy alebo techniky škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu 

spôsobil. 

7. Počas veľkých prestávok sa môže žiak prechádzať po chodbe. Žiak desiatuje v triede, na chodbe. 

Je zakázané desiatovať na sedacích súpravách. 

8. Žiak počas prestávky môže tráviť čas v čitateľskom kútiku. V čitateľskom kútiku žiak neje. V 

čitateľskom kútiku sa zdržiavajú len žiaci, ktorí čítajú. 

9. Žiak zaobchádza s knihami v čitateľských kútikoch šetrne, po skončení čítania je povinný dať 

knihu, ktorú čítal na miesto. Je prísne zakázané odnášať knihy z čitateľských kútikov. 

10. Žiak zaobchádza šetrne s tulivakmi, ktoré sú na chodbách školy. Dodržiava rozpis, ktorý je 

umiestnený pri tulivakoch a hracích prvkoch umiestnených na chodbách. 

11. Ak má žiak vyučovanie v odborných učebniach, vezme si potrebné veci a disciplinovane sa pred 

koncom prestávky presunie pred odbornú učebňu, kde disciplinovane čaká na vyučujúceho. Ak má 

žiak II. stupňa TSV, disciplinovane sa presunie do šatne v telocvični, prezlečie sa, prezuje sa. 

V šatni sa žiak správa disciplinovane, nekričí, neničí zariadenie. Do telocvične odchádza v 

sprievode vyučujúceho. Je zakázané vstupovať do chodby pred telocvičňou. Sem vstupuje žiak iba 

v sprievode učiteľa. V telocvični dodržiava všetky pokyny vyučujúceho, v žiadnom prípade 

svojvoľne nevyužíva náradie určené na cvičenie. 

12.  Na vyučovanie TECH sa prezlečie, prezuje a disciplinovane čaká na vyučujúceho. 

13. Žiak I. stupňa sa pri presúvaní do odborných učební riadi podľa pokynov vyučujúceho. 

14. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiak vybavuje výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa najmä 

v čase prestávok. 

15. Žiak chodí do zborovne len v nutných prípadoch. 



16. Žiaci majú zakázané písať a kresliť na tabule v triedach počas prestávok. Žiak píše na tabuľu len ak 

ho vyzve k tomu učiteľ. 

17. Počas prestávky chodí určený žiak po pomôcky. 

18. Žiak sa k spolužiakom správa slušne, kamarátsky, neubližuje im, nevysmieva sa, nepoužíva 

urážlivé slová, je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať ich, brať cudzie veci (školské 

potreby, úbor atď.) bez súhlasu ich majiteľa, ubližovať si navzájom. 

19. Žiak nemá v priestoroch školy na hlave šiltovku ani kapucňu. 

20. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. 

21.  Ak žiaci odchádzajú na vyučovaciu hodinu do inej triedy, učebne alebo do telocvične, sú povinní 

odložiť si všetky svoje veci do tašky, pretože v ich triede môžu mať vyučovaciu hodinu iní žiaci. 

22. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. 

23. Žiak po ukončení vyučovania v triede upraví triedu (uloží svoje veci do školskej tašky, vyčistí 

svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt), vyloží stoličku a organizovane sa pod vedením 

vyučujúceho presunie do školského klubu detí alebo do šatne. 

24. Pri príchode do školského klubu detí sa dieťa riadi pokynmi vychovávateliek. 

25. Po skončení vyučovania, činnosti školského klubu detí, sa žiak prezuje, prezuvky uzamkne vo 

svojej skrinke a opúšťa školskú budovu. Zdržiavať sa v budove školy bez dozoru nie je dovolené. 

V prípade, že žiak chce po vyučovaní ostať v budove školy, oznámi túto skutočnosť triednemu 

učiteľovi. 

26. Po skončení vyučovania majú žiaci zakázané zdržiavať sa v priestoroch hornej chodby.  

27. Žiaci sa nezdržiavajú v školskom areáli po skončení vyučovania. 

28. Žiak je povinný dbať o dobrú povesť školy a prispievať k nej svojím správaním. 

29. Pri činnostiach školy, ktoré sa organizujú mimo nej, sa žiak riadi zásadami slušného a zdvorilého 

správania. Počas týchto činností žiak nesmie fajčiť, používať a propagovať návykové látky 

poškodzujúce zdravie a rôzne formy drog. 

30. Po skončení vyučovania, akcií školy a následnom opustení budovy a areálu školy preberajú za 

žiaka zodpovednosť v plnom rozsahu zákonní zástupcovia. 

31. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, po poslednej vyučovacej hodine idú do ŠJ krokom pod vedením 

vyučujúceho. 

32. V školskej jedálni dodržujú žiaci prevádzkový poriadok ŠJ. Žiak sa zdržiava v ŠJ iba v čase 

vydávania stravy. Je zakázané predbiehať sa v rade. V ŠJ jedálni žiak dodržiava hygienické a 

stolovacie pravidlá. 

33. Žiaci v školskej jedálni pristupujú k okienku na odkladanie použitého riadu a príboru po jednom. 

Žiak tácňu položí, až keď je priestor na odovzdávanie voľný. Žiak odloží použitý príbor do nádoby 

na to určenej. 

34. Je prísne zakázané vstupovať do priestorov školskej kuchyne. Odhlasovanie a prihlasovanie sa na 

obed prebieha do 14,00 predchádzajúceho dňa u vedúcej ŠJ.  



35. Na obed môže ísť žiak po ukončení vyučovania /podľa rozvrhu hodín v konkrétny deň/. Zakazuje 

sa chodiť na obed medzi vyučovacími hodinami (počas malej prestávky). 

36. Prísne sa zakazuje poškodzovať príbor a riad v školskej jedálni, nezodpovedným konaním 

znehodnocovať stravu. 

 

Dochádzka žiaka do školy 

1. Žiaci prichádzajú do školy po chodníkoch a dodržiavajú pri prechode cez cestu dopravné 

bezpečnostné predpisy pre chodcov. Cez cestu prechádzajú na miestach vyznačených dopravným 

značením. 

2. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na 

činnostiach, ktoré škola organizuje. Do školy prichádza tak, aby 10 minút pred začiatkom 

vyučovania bol vo svojej triede - najskôr však o 7.45 hod., okrem zberného oddelenia ŠKD. Žiak, 

ktorý príde do školy skôr, čaká na dolnej chodbe, o 7.45 hod. na pokyn dozoru môže ísť do triedy. 

3. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností. 

4. Prezuvky si uzamkne vo svojej skrinke, úbor si tiež môže uzamknúť v skrinke alebo si ho nosí 

domov, príp. ho má v triede v uzamknutej skrini, aby nedošlo k odcudzeniu inou osobou. Žiakovi, 

ktorý si šatňovú skrinku nezamyká, bude skrinka odobratá. Ak žiak stratí od skrinky kľúč, je jeho 

povinnosťou kľúč nahradiť novým. 

5. Žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy, oslovuje všetkých pracovníkov školy pán - pani 

a ich funkciou. 

6. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiak dostaví v čase a na miesto určenom zodpovedným 

vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy. Ak ide o miesto mimo budovy školy, musí s ním 

písomne súhlasiť rodič žiaka. Zo školskej akcie môže žiak odísť domov so súhlasom triedneho 

učiteľa, príp. inej poverenej osoby. Miesto rozchodu mimo školy musí vopred písomne odsúhlasiť 

rodič. 

7. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u triedneho 

učiteľa. Pri opakovaných neospravedlnených neskorých príchodoch do školy môže byť žiak 

potrestaný zníženou známkou zo správania za porušovanie školského poriadku. 

8. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu 

učiteľovi, bez zbytočného odkladu, príčinu jeho neprítomnosti, tzn. v prvý deň neúčasti na 

vyučovaní telefonicky, písomne alebo osobne. 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä: 

a. choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, 

b. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky 

hromadných dopravných prostriedkov, 

c. mimoriadne udalosti v rodine, 

d. účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach, 

e. účasť dieťaťa na prijímacích skúškach. 



9. Uvoľnenie žiaka z vyučovania pre vopred známu príčinu (inú ako choroba) požiada zákonný 

zástupca žiaka osobne alebo písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny triedneho učiteľa, ktorý 

to oznámi príslušnému vyučujúcemu. 

10. Ospravedlnenie na viac ako päť dní žiada rodič od riaditeľa školy na základe písomnej žiadosti, v 

ktorej uvedie dobu neprítomnosti žiaka a dôvod neprítomnosti. 

11. Písomné ospravedlnenie alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti 

predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa triednemu učiteľovi hneď pri nástupe dieťaťa do 

školy. 

12. Žiak môže opustiť triedu, pracovné miesto, budovu školy, ihrisko len so súhlasom vyučujúceho. 

Žiaka musí osobne vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka alebo žiak predloží súhlas od zákonného 

zástupcu, že odchádza sám na vlastnú zodpovednosť. Súhlas rodiča obsahuje dátum, čas kedy žiak 

môže ísť sám domov, meno žiaka a podpis rodiča. Ak žiak svojvoľne odíde z vyučovacej hodiny 

alebo nedovolene opustí priestory školy, triedny učiteľ tento skutok rieši ako vážne porušenie 

školského poriadku. 

13. Rozhodnutie o oslobodení žiaka od vyučovania z niektorého predmetu vydá riaditeľ školy iba na 

základe písomného odporúčania lekára, CPPPaP a písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka 

spravidla na pol roka, príp. na celý školský rok. 

14. Ak žiak nemôže vykonávať iba určité činnosti, ale od vyučovania nie je oslobodený, písomné 

odporúčanie lekára odovzdá žiak triednemu učiteľovi, ktorý ho odloží a upovedomí príslušného 

vyučujúceho, ktorý vedie evidenciu takýchto žiakov (je to zároveň informácia pre zastupujúceho 

vyučujúceho). 

15. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je v trvalom styku, na prenosnú 

infekčnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď riaditeľovi školy. 

16. V prípade, že žiak príde do školy, ale v priebehu vyučovania sa uňho vyskytnú nejaké problémy, 

napr. zdravotné, triedny učiteľ (v prípade jeho neprítomnosti iný pedagóg) zatelefonuje zákonnému 

zástupcovi, informuje ho o tejto skutočnosti a v prípade potreby príde zákonný zástupca po žiaka 

do školy. Žiak môže ísť domov sám len vtedy, ak s tým písomne súhlasí jeho zákonný zástupca. 

17.  Ak chce žiak prichádzať do školy na bicykli, kolieskových korčuliach, príp. na inom dopravnom 

prostriedku alebo pešo z okolitých obcí, vopred musí priniesť triednemu učiteľovi písomné 

vyjadrenie a súhlas zákonného zástupcu, spolu s prevzatím zodpovednosti rodiča za bezpečnosť 

dieťaťa počas cesty do / zo školy. Škola nezodpovedá za odcudzenie a poškodenie vecí. 

18.  Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania. 

 

Zanedbanie povinnej školskej dochádzky 

Pod neospravedlnenou hodinou rozumieme vynechanie vyučovania bez adekvátneho ospravedlnenia 

žiaka jeho zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia, prípadne samotným žiakom, ktorý je 

plnoletým. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať 

vo veci: 



a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy 

bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a 

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, 

b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, 

je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4 

a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov, 

c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce 

podať v zmysle § 211 TZ trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo 

spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. 

Práva zákonných zástupcov žiakov 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

1. na slobodnú voľbu školy pre svoje dieťa, 

2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti 

vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta, 

3. oboznámiť sa so ŠkVP a platným školským poriadkom školy, 

4. vyjadrovať sa k ŠkVP prostredníctvom rady rodičov, 

5. informovať sa o vzdelávacích výsledkoch či správaní svojho dieťaťa aj mimo 

rodičovských združení, avšak po vopred dohodnutom termíne s vyučujúcim v čase mimo 

vyučovania, 

6. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

7. požiadať o komisionálnu skúšku, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v 

jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroka (do troch dní od dátumu vydania 

vysvedčenia), 

8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy. 

 

Povinnosti žiakov zákonných zástupcov 

1. Rodič je povinný dbať o pravidelnú dochádzku a účasť dieťaťa na vyučovacom procese v škole a 

viesť ho k plneniu povinností vyplývajúcich z predpisov a pravidiel školy. 

2. Rodič je povinný informovať triedneho učiteľa o neúčasti dieťaťa na vyučovaní. 

3. Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu (inú ako chorobu), ktorá je známa vopred, požiada jeho 

zákonný zástupca o uvoľnenie z vyučovania osobne alebo písomne. 

4.    Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá nie je známa vopred, požiada jeho zákonný 

zástupca o uvoľnenie z vyučovania osobne alebo telefonicky. V prípade telefonického 

ospravedlnenia následne prinesie žiak písomné ospravedlnenie od rodiča. 



5. Rodič je povinný zabezpečiť dieťaťu vhodné prezuvky, aby boli bezpečné, a vhodné oblečenie a 

prostriedky na učebné predmety, ktoré si to vyžadujú. 

6. Rodič je povinný informovať triedneho učiteľa o všetkých skutočnostiach a zmenách týkajúcich sa 

dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na jeho správanie v škole a vzdelávacie výsledky (napr. zdravotný 

stav, zmeny týkajúce sa rodiny, zmena bydliska, atď.). 

7. Povinnosť rodiča upozorniť triedneho učiteľa, ak dieťa užíva lieky , ktoré môžu ovplyvniť jeho 

výkon v škole, príp. má liek v škole a musí ho užiť (ak má učiteľ podať liek žiakovi, musí mať od 

rodiča písomné vyjadrenie). 

8. Povinnosťou rodiča je oznámiť riaditeľovi školy skutočnosť, že v rodine žiaka niektorý člen ochorel 

na prenosnú infekčnú chorobu. 

9. Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, rodič je povinný škodu nahradiť. 

10. Rodič v priestoroch školy nerieši spory svojho dieťaťa s inými deťmi. Na prípadné problémy 

upozorní triedneho učiteľa, vychovávateľku v ŠKD. 

11. Rodič si tajne nezhotovuje zvukové záznamy z rodičovských stretnutí ani z iných stretnutí s 

pedagógmi školy na pôde školy, nakoľko rešpektovanie tohoto pravidla vyplýva priamo zo zákona. 

12. V prípade športových aktivít školy rodič nevstupuje na štadión, ihrisko ani do priestorov telocvične. 

13. Rodič je povinný uhrádzať poplatky za stravu a ŠKD včas. V prípade, že rodič poplatok za daný 

mesiac neuhradí, bude jeho dieťa vylúčené zo stravy alebo z ŠKD. 

14. Ak rodič chce ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania alebo žiak odchádza z ŠKD v inom, ako 

v nahlásenom čase, je nutné, aby žiak predložil písomnú žiadosť rodiča, na ktorej bude uvedené 

meno žiaka, čas odchodu zo školy, dátum odchodu zo školy a podpis zákonného zástupcu. 

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať uvedené, učiteľ žiaka neuvoľní a žiak odchádza zo školy 

ako obvykle. 

15. Zákonný zástupca žiaka sa pravidelne informuje na triednych schôdzkach alebo individuálne 

u triedneho učiteľa, resp. u iných vyučujúcich, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho 

dieťaťa. Pravidelne podpisuje žiacku knižku, a tým potvrdzuje, že sa oboznámil so známkami 

a aktuálnymi informáciami v nej uvedenými. 

16. Zákonný zástupca žiaka vstupuje do budovy len v nevyhnutnom prípade.  

17. Zákonný zástupca je povinný dohodnúť si čas konzultácie s triednym učiteľom alebo iným učiteľom 

svojho dieťaťa. Je nutné, aby zákonný zástupca dohodnutý čas dodržal. V prípade, že sa zákonný 

zástupca nevie na stretnutie dostaviť v stanovený čas, je nutné telefonicky kontaktovať príslušného 

pedagóga.  

18. Zákonný zástupca je povinný dohodnúť si stretnutie s vedením školy, a to telefonicky na sekretariáte 

školy. V nevyhnutnom prípade je možné vyhľadať vedenie školy aj bez ohlásenia.  

19. Zákonný zástupca alebo žiak je povinný okamžite ohlásiť triednemu učiteľovi stratu čipovej karty. 

20. Zákonný zástupca je povinný sledovať elektronickú komunikáciu, ktorú škola používa – web stránka 

školy a prostredie Edupage /nakoľko škola bude v budúcnosti takúto formu komunikácie využívať vo 



väčšej miere/. Rodič, ktorý nemá prístup do týchto priestorov informuje triedneho učiteľa svojho 

dieťaťa o tejto skutočnosti. Tohto rodiča informuje učiteľ písomnou formou. 

 

Výchovné opatrenia 

Pochvaly a iné ocenenia 

Udeľujú sa za úspešnú reprezentáciu školy v okresných a vyšších súťažiach, za mimoriadny prejav 

aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Návrh na 

udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo 

písomne. 

Škola udeľuje: 

a) pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom 

školy, 

b) diplom, tabuľa cti, 

c) po návrhu triednym učiteľom a po schválení pedagogickou radou a riaditeľom školy knižnú 

odmenu. 

Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka.  

 

Opatrenia vo výchove 

Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo 

opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo 

správania. 

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

a) napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 

b) pokarhanie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 

c) pokarhanie od riaditeľa školy pred kolektívom školy, 

d) znížená známka zo správania 2., 3., 4. stupňa. 

 

Povinnosťou triedneho učiteľa je nevhodné správanie žiakov riešiť ústnym pohovorom. V prípade 

potreby sa žiakove správanie rieši v prítomnosti riaditeľky alebo zástupkyne riaditeľky školy. Pri 

opakovanom porušovaní školského poriadku triedny učiteľ písomne upozorní zákonného zástupcu na 

žiakovo nevhodné správanie. Pri opakovanom porušovaní školského poriadku alebo v prípade hrubého 

porušenia školského poriadku, triedny učiteľ predvolá do školy zákonného zástupcu žiaka. Pri stretnutí je 

nutné písomne spracovať previnenia, upozorniť na konzekvencie, ak nedôjde k náprave. Záznam z 

pohovoru obsahuje dátum prerokovania a podpis zákonného zástupcu. 

Výchovné opatrenie a udelenie zníženého stupňa zo správania sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. 

 



Zdravotná starostlivosť 

Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým, že ich 

žiak dodržiava, chráni svoje zdravie, zdravie svojich spolužiakov a zamestnancov školy. 

1) Počas pobytu v škole sa žiak stará o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov tak, aby sebe ani 

spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví, dodržiava pitný režim, dodržiava zásady osobnej hygieny. 

2) Zvláštnu pozornosť venuje udržiavaniu čistoty v sociálnych zariadeniach. Obzvlášť disciplinovane 

sa správa v čase karantény, dodržiava všetky nariadenia. Ak v rodine niektorý člen rodiny ochorie 

na infekčnú chorobu, oznámi to žiak alebo rodič triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy. 

3) Žiak chodí do školy oblečený primerane situácii a poveternostným podmienkam. 

4) Pravidelné vetranie v triede zabezpečia týždenníci len v prítomnosti vyučujúceho. Cez prestávku je 

zakázané otvárať okná, sedieť na oknách a vykláňať sa z nich.  

5) Po chodbách a po schodisku chodí žiak pomaly a opatrne, aby nedošlo k úrazu. 

6) Každý úraz a poranenie žiak ihneď hlási vyučujúcemu, dozoru alebo triednemu učiteľovi. 

7) Pri podozrení na výskyt vší sú rodičia upovedomení a zoberú dieťa zo školy. Zabezpečia vyčistenie 

vlasov dieťaťa a predložia potvrdenie od detského lekára o tom, že dieťa môže opäť nastúpiť do 

školy. 

8) Zákonný zástupca, ktorý prišiel za svojím dieťaťom, vstupuje do triedy len so súhlasom triedneho 

učiteľa, vychovávateľky ŠKD. 

9) Žiakovi nebude umožnená návšteva cudzích osôb v budove školy a vo vonkajších školských 

priestoroch. 

Ochranné opatrenia 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných 

účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje 

činnosť ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania, riaditeľ školy alebo školského zariadenia môže 

použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením 

žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ 

školského zariadenia bezodkladne privolá: -zákonného zástupcu, -zdravotnú pomoc, -člena policajného 

zboru. 

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vytvorí 

riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam (§ 58 ods. 3 a 4 školského zákona). 

Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 školského zákona, riaditeľ bezodkladne privolá 

zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť. 

V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo 

zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnosti. 



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

Žiaci sa správajú k sebe úctivo, priateľsky, navzájom sa rešpektujú a pomáhajú si. Žiak nešikanuje 

svojich spolužiakov, nevydiera ich a neubližuje im. V priestoroch školy aj na mimoškolských podujatiach 

sa správa tak, aby neohrozoval seba a zdravie svojich spolužiakov. Uplatňuje svoje práva, rešpektuje práva 

iných a plní si svoje povinnosti v zmysle školského poriadku. 

Žiaci sa správajú slušne k svojim pedagógom, rešpektujú ich pokyny, plnia si povinnosti 

vyplývajúce z výchovno-vzdelávacieho procesu a zo školského poriadku, v prípade vzniknutých problémov 

požiadajú o radu alebo o pomoc triedneho učiteľa. Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese 

akceptujú práva žiakov. Žiak uplatňuje pravidlá slušného spoločenského správania aj vo vzťahu k ostatným 

zamestnancom školy. 

Vzájomné vzťahy učiteľov a zákonných zástupcov by mali byť založené na vzájomnom rešpekte, 

úcte, pochopení, ústretovosti, korektnom správaní, slušnej komunikácii, rešpektovaní svojich kompetencií a 

práva na odlišný názor. Vyučujúci priebežne informuje zákonných zástupcov žiaka o výsledkoch 

výchovno-vzdelávacích činností, o problémoch a ťažkostiach a rizikách, ktoré môžu nastať, na triednych 

rodičovských združeniach, formou individuálnej konzultácie. V závažných prípadoch kontaktuje učiteľ 

rodičov telefonicky. 

Učitelia a zákonní zástupcovia spolupracujú a komunikujú v záujme dieťaťa s účelom dosiahnutia 

čo najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a zlepšenia poskytovania kvalitného vzdelávania a 

výchovy školy. Učiteľ rešpektuje dôverný charakter informácií, ktoré má o žiakoch a ich rodinách, a 

využíva ich jedine v najlepšom záujme žiakov. 

Pri oficiálnom stretnutí triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo riaditeľa školy so zákonnými 

zástupcami žiaka sa zhotoví zápis, ktorý podpíšu všetci prítomní. 

Vstup do školy cudzím osobám 

Rodinní príslušníci a iné osoby vstupujú do školy len v opodstatnených prípadoch. Návštevy sa 

ohlasujú zvončekom. Rodičia nevstupujú do tried ani do oddelení školského klubu. Dieťa odchádza zo 

školy len s osobami, ktoré zákonní zástupcovia uviedli, ako osoby, ktoré dieťa môžu vyzdvihnúť zo školy. 

V prípade, že učiteľ nepozná osoby, ktoré za dieťaťom prišli, vyzve ich, aby sa preukázali občianskym 

preukazom.  

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrana pred 
sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou a násilím 

1)   Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. 

2) Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť 

svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Žiak nesmie šikanovať ,vydierať spolužiakov v škole 

ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia a rasizmus vo všetkých formách. Oblasť prevencie 

šikanovania rieši vnútorná smernica školy . 



3) Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku 

školského roka triednym učiteľom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazov. 

4) V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho 

učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

5) Pri úraze poskytne vyučujúci prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz, ochorenie alebo 

ohrozenie zdravia a života alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze 

alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Pri každom úraze sa spíše záznam o úraze. 

6) Prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do školy sa považuje za 

mimoriadne vážne porušenie školského poriadku a bude hodnotené v zmysle Metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní. 

7) Riaditeľ školy poverí niektorého pedagogického zamestnanca funkciou koordinátora prevencie, 

ktorý bude v spolupráci s výchovným poradcom, školským psychológom, triednymi učiteľmi, 

políciou, príp. ďalšími organizáciami koordinovať ochranu žiakov pred sociálno-patologickými 

javmi, diskrimináciou a násilím. 

Podrobnosti o postupe pri riešení násilia a šikanovania 

Žiak alebo ktorákoľvek dospelá osoba, ktorá zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované 

slovne alebo fyzicky, je povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi, vedeniu školy, 

školskému psychológovi, výchovnému poradcovi alebo koordinátorovi prevencie. Ak má žiak veľký 

strach, môže využiť schránku dôvery. 

So žiakom - obeťou a jeho zákonným zástupcom sa vykoná pohovor, o čom bude spísaná 

zápisnica. Za zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý 

praktizoval násilie na inom nasledovné výchovné opatrenia: 

Pri drobných násilných priestupkoch na inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom a 

jeho zákonným zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica a bude mu uložené pokarhanie triednym 

učiteľom. 

Pri náznakoch šikanovania alebo pri vážnejšom násilnom priestupku bude vykonaný rozhovor 

so žiakom a jeho zákonným zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica a bude mu uložené pokarhanie 

riaditeľom školy. 

Pri šikanovaní alebo hrubom násilí na inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom a jeho 

zákonnými zástupcom, o čom bude spísaná zápisnica. V odôvodnených prípadoch bude privolaná 

polícia. V prípade ublíženia na zdraví sa obeť podrobí lekárskej kontrole. Prešetrovaná vec bude 

oznámená ÚPSVaR a žiakovi bude znížená známka zo správania. 



Úlohy rady školy 

• Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 

záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších 

zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

• Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. 

• Jej činnosť sa riadi podľa štatútu rady školy. 

Úlohy rodičovskej rady 
 

 Rodičovská rada je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov základnej školy. Schádza sa štvrťročne a 

podľa potreby. 

 Jej hlavnou úlohou je presadzovať záujmy rodičov žiakov školy, pomáhať pri organizácii výchovy 

a vzdelávania a rozhodovať a spravovať finančné prostriedky vyzbierané od rodičov (rodičovský 

príspevok).  

 Má 9 členov ako zástupcov každej triedy. Jej činnosť sa riadi podľa štatútu rodičovskej rady.         

 

Úlohy žiackeho parlamentu 
 

 Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 

 Vyhlasuje a vyhodnocuje súťaže v rámci školy (podľa dohody). 

 

Záverečné ustanovenia 

 Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy, ich zákonných zástupcov a 

zamestnancov školy. 

 Na základe návrhov vyučujúcich a po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade 

je možné školský poriadok meniť a doplniť. 

Tento poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade školy dňa 31.08.2020. 

Účinnosť nadobúda dňa 2.9.2020. Školský poriadok bude prerokovaný na triednych zasadnutiach RZ a 

zverejnený na webovej stránke školy. 

 
 
 
Príloha 
 

1) Smernica o šikanovaní 

 

 

 

V Dudinciach  02.09.2020                                         Mgr. Eva Jamborová, riaditeľka školy



Príloha 1 
 

Spojená škola, Ľ. Štúra 155/23 Dudince 

Vnútorná smernica školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských 

zariadeniach v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 

 
Charakteristika šikanovania 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému 

žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie 

násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu 

brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom 

zdraví. 

Podstatnými znakmi šikanovania sú: 

a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, 

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 

c) opakované útoky, 

d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. V prípade agresorov často ide o jedincov: 

e) nadpriemerne telesne zdatných, silných, obratných (hlavne pri fyzických útokoch), 

f) s veľmi dobrou inteligenciou, ktorá umožňuje vymýšľať rafinované formy agresie, čím sa 

môže nahrádzať nedostatok fyzickej sily, 

g) sebaistých, neúzkostných, často však poškodených nevhodnou výchovou, 

h) dominantných, ktorí túžia ovládať druhých, bezohľadne sa presadzovať, 

i) ktorí sa ľahko urazia, sú vzťahovační, 

j) pre ktorých ubližovanie druhému spôsobuje radosť, 

k) poznačených rodinnou výchovou (nedostatok záujmu, citový chlad, ponižovanie, fyzické 

násilie, agresívne správanie rodičov), 

l) ktorí sa chcú týmto spôsobom zaradiť do partie. 

Obeťou šikanovania sa môže stať každý. Najčastejšie sa stávajú obeťou šikanovania deti, ktoré: 

 sa od skupiny odlišujú pre nejakú zvláštnosť (dobrý žiak alebo handicap), 

 majú v škole málo kamarátov, 

 ťažšie nadväzujú kontakty, 
 na ostatných pôsobia dojmom, že sú citovo labilné, 
 sú zo sociálne slabšej vrstvy (menej atraktívne oblečené, hygienická zanedbanosť), 

 provokujú vlastným správaním. 

Obeť máva nízke sebavedomie, má sklon pociťovať zanedbanie bez dostatočného dôvodu, považuje sa za 

hlúpu a nezaujímavú, submisívne sa podriaďuje. Ťažko sa presadzuje medzi vrstovníkmi. Rozpoznanie 

obete šikanovania: 

 dieťa je cez prestávky často samé, ostatné deti oň nejavia záujem, 

 pri skupinových športoch je dieťa volené do družstva často posledné, 

 cez prestávky vyhľadáva blízkosť učiteľov, 

 pôsobí smutne až depresívne, máva blízko k plaču, 

 zhoršuje sa jeho školský prospech, niekedy náhle, 

 jeho veci sú poškodené alebo zničené, 

 má odreniny, modriny, škrabance, ktoré nevie vysvetliť, 

 často ho pred odchodom do školy pobolieva hlava, brucho. 

Šikanovanie sa môže prejavovať v priamej a nepriamej podobe. 

Priame znaky šikanovania môžu byť napr.: 



 Posmešné poznámky na adresu žiaka, pokorujúce alebo urážlivé prezývky, nadávky, ponižovanie, 

hrubé žarty na jeho účet. 

 Kritika žiaka, výčitky na jeho adresu prednesené nepriateľským až nenávistným alebo pohŕdavým 

tónom. 

 Nátlak na žiaka, aby dával vecné alebo peňažné dary šikanujúcemu, alebo za neho platil. 

 Príkazy, ktoré žiak dostáva od iných spolužiakov prednesené panovačným tónom a skutočnosť, že 

sa im podriaďuje. 

 Nátlak na žiaka k vykonávaniu nemorálnych až trestných činov či k spoluúčasti na nich. 

 Strkanie, štuchanie, údery, kopance, ktoré obeť toleruje. 

 Nezhody, pri ktorých jeden z účastníkov je zreteľné slabší a snaží sa uniknúť. 

Nepriame (varovné) znaky šikanovania môžu byť napr.:  

Žiak - obeť  

 je počas prestávok často osamotený, 

 ostatní o neho nejavia záujem, nemá kamarátov, 

 pri tímových športoch býva volený do mužstva medzi poslednými, 

 počas prestávok vyhľadáva blízkosť učiteľov, 

 ak má prehovoriť pred triedou je neistý, ustrašený, 

 pôsobí smutne, nešťastne, stiesnene, má blízko k plaču, stáva sa uzavretým, 

 jeho školský prospech sa niekedy náhle a nevysvetliteľne zhoršuje, 

 jeho veci sú poškodené alebo znečistené, prípadne rozhádzané, 

 má zašpinený alebo poškodený odev, často mu chýbajú veci, pomôcky, 

 odmieta vysvetliť poškodenie a stratu vecí alebo používa nepravdepodobné výhovorky, 

 mení svoju pravidelnú cestu do školy a zo školy, 

 začína vyhľadávať dôvody pre absenciu v škole, 

 má odreniny, modriny, škrabance alebo rezné rany, ktoré nedokáže uspokojivo vysvetliť. 

 

Šikanovanie sa môže uskutočňovať aj medzi žiakmi v triede a odohráva sa najmä v čase prestávok, cestou 

do školy a zo školy alebo v čase mimo vyučovania. 

 
Systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania a agresivity 

Základným princípom našej školy je: 

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!" 

1. V škole vytvárame pozitívnu klímu. 

2. Medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi prebieha úzka spolupráca. 

3. Sú jasne vymedzené možnosti dôverného oznamovania aj zárodkov šikanovania formou: 

 schránky dôvery, 

 dôverného rozhovoru medzi zamestnancom školy, žiakom a rodičom. 

4. Vo vnútornom poriadku školy sú jasne stanovené pravidlá správania vrátane sankcií za ich 

porušenie. 

5. V pôsobnosti výchovnej komisie sa vedú písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov 

šikanovania. 

6. V súlade s pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov školy je zvýšený dozor 

pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v 

čase mimo vyučovania. 

7. Pedagogickí zamestnanci sú oboznámení so systémom našej školy pre oznamovanie a 

vyšetrovanie šikanovania, je zvyšovaná ich informovanosť a zaškolenie. 



8. Pedagogickí zamestnanci, žiaci a rodičia sú informovaní o tom, čo robiť v prípade, keď sa 

dozvedia o šikanovaní. Na nástenkách výchovného poradenstva a na webovej stránke školy sú 

umiestnené kontakty a telefónne čísla na inštitúcie zaoberajúce sa problematikou šikanovania. 

9. Zabezpečujeme pre triednych učiteľov, koordinátora prevencie a výchovného poradcu možnosť 

vzdelávania sa v tejto problematike. 

10. Škola spolupracuje s odborníkmi zariadení výchovného poradenstva. 

11. V pracovnom poriadku je vymedzená oznamovacia povinnosť pre pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov. 

Zodpovednosť školy 

Škola v prvom rade zodpovedá za žiakov počas školského vyučovania a školských akcií v súlade so 

zákonom 45/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, so školským zákonom č.245/2008 Z.z., s Dohovorom o 

právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy. Za povinnosť dávať pozor na žiakov počas 

vyučovania, resp. počas konania školských akcií sú zodpovední pedagogickí zamestnanci školy, najmä tí, 

ktorí: 

a) realizujú školské vyučovanie, 

b) vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor, 

c) vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu, 

d) vykonávajú dozor v školskej jedálni. 

Zamestnancami školy nemôže byť v žiadnej miere akceptovaný žiaden druh a prejav šikanovania. 

Ak zamestnanec zistí, že k takémuto prejavu medzi žiakmi prišlo, je povinný danú situáciu okamžite 

riešiť a je povinný túto skutočnosť oznámiť triednym učiteľom žiakov, medzi ktorými nepríjemná 

situácia nastala, alebo vedeniu školy. Zamestnanec je povinný šikanovanému žiakovi okamžite 

poskytnúť pomoc. 

Zamestnanec školy, ktorý neprijme žiadne opatrenia v prípade šikanovania, resp. neoznámi danú 

skutočnosť kompetentným osobám, sa vystavuje riziku trestného postihu. 

Metódy riešenia šikanovania 

a) zaistenie ochrany obetiam, 

b) rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi, 

c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami - nikdy 

nekonfrontovať obete a agresorov, 

d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov, 

e) kontaktovanie CPPPaP alebo diagnostického centra, 

f) využitie anonymnej dotazníkovej metódy. 

Pri výskyte skupinového násilia voči obeti zabezpečíme nasledovný postup: 

a) okamžitá pomoc obeti, 

b) dohoda riaditeľa školy s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania, 

c) vlastné vyšetrovanie, 

d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na 

spoločnej výpovedi, 

e) pokračujúca pomoc a podpora obete, 

f) nahlásenie prípadu polícii, 

g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov, 

h) kontaktovanie CPPPaP. 

Opatrenia na riešenie situácie 

1. Opatrenia pre obete: 

a) odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CPPPaP, 



b) zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci s CPPPaP, 

c) informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí. 

2. Opatrenia pre agresorov: 

a) odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CPPPaP, 

b) zníženie známky zo správania, 

c) výchovné opatrenia - napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy. 

V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia: 

a) odporúčanie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného detského 

integračného centra, prípadne do liečebno-výchovného sanatória, 

b) oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálno-právna ochrana detí za 

účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého, 

c) oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu 

šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. 

Spolupráca školy s rodičmi žiakov 

Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora prevencie, 

prípadne výchovného poradcu a ďalších pedagogických zamestnancov tak s rodinou obete, ako aj s 

rodinou agresora. Pri pohovore s rodičmi dbajú pedagogickí zamestnanci na taktný prístup a najmä na 

zachovanie dôvernosti informácií. 

Spolupráca školy s ďalšími inštitúciami 

1) V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je dôležitá spolupráca s CPPPaP, ako aj s ďalšími 

inštitúciami a orgánmi. 

2) Vedenie školy sa riadi opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP. 

3) Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, riaditeľ 

školy oznámi túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR. 

4) Školy sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom sociálno-právnej ochrany: 
- skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, 
- že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane páchal priestupky. 

Opatrenia na prevenciu šikanovania v školskom roku 

1. úloha: Dôsledne vykonávať pedagogický dozor. Termín: stály 

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

2. úloha: Oznámiť prípady šikanovania riaditeľstvu školy. Prijať neodkladne opatrenia na ochranu 

obete. 

Termín: stály 

Zodpovední: všetci zamestnanci školy 

3. úloha: Oboznámiť s obsahom metodického usmernenia všetkých žiakov, rodičov a 

zamestnancov školy. 

Termín: september Zodpovední: triedni učitelia 

4. úloha: Zmapovať situáciu o výskyte šikanovania na škole anonymným dotazníkom. 

Pravidelné opakovanie mapovania situácie dotazníkom, prípadne iné formy zisťovania 

šikanovania. 
Termín: stály 
Zodpovední: výchovná poradkyňa, riaditeľka školy 

5. úloha: Na nástenke v priestoroch školy umiestniť kontakty na inštitúcie zaoberajúce sa 

problematikou šikanovania. 

Termín: september Zodpovední: výchovná poradkyňa 

6. úloha: Smernicu zverejniť na web stránke školy. 

Termín: september Zodpovední: riaditeľka školy 



Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 


