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Školský poriadok Základnej školy s materskou školou, Školská 3, 91925 Šúrovce bol vypracovaný 

v súlade so zákonom č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších právnych noriem súvisiacich s týmto 

zákonom pre výchovu a vzdelávanie žiakov.  

 

 

 



Článok 1 

Základné údaje o prevádzke školy 

1. Školské budovy sa otvárajú o 6.00. hod. 

2. Do školských budov  sa  na vyučovanie vchádza hlavným vchodom od 7.15 do 7.40 hod., žiaci 

prihlásení do rannej ŠKD od 6.30 hod. Do tried žiakov vpustí ranný dozor o 7.30. 

3. Vyučovanie sa začína o 7.45. hod. 

4. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy.  Rozvrh 

hodín je zverejnený v každej triede, v zborovniach, v kancelárii zástupkyne riaditeľky a na 

webovej stránke školy. 

 

Organizácia vyučovania: 

1.vyučovacia hodina        7.45 – 8.30             10 minútová prestávka 

2. vyučovacia hodina       8.40 – 9.25              15 minútová desiatová prestávka 

3. vyučovacia hodina       9.40 – 10.25            15 minútová veľká prestávka  

4. vyučovacia hodina     10.40 – 11.25            10 minútová prestávka 

5. vyučovacia hodina     11.35 – 12.20            10 minútová prestávka 

6.vyučovacia hodina      12.30 – 13.15            30 minútová prestávka 

7.vyučovacia hodina      13.45 – 14.25               

Článok 2  

Dochádzka žiakov do školy 

2.1. Príchod a odchod žiakov  

              1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie 15 minút pred jeho začiatkom.   5 minút pred začiatkom                                                                   

vyučovania sú žiaci v triede a chystajú si pomôcky na vyučovanie. 

2. Na popoludňajšie vyučovanie  a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pre ich začiatkom 

a čakajú pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia sa presunú do budovy školy. 

3. Po príchode do budovy je žiak povinný prezuť sa v prezuvárni do zdravotne neškodlivých 

prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv určená na hodiny telesnej výchovy, ani 

obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou.  Žiaci sú povinní prezúvať sa aj na 

popoludňajšie vyučovanie a krúžky. 

4. Žiaci II. Stupňa používajú na odkladanie osobných vecí skrinky, výnimkou sú topánky, ktoré sú 

uložené v prezuvárni. 

5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch, používať kolieskové korčule v areáli 

školy je zakázané. Bicykle sa odkladajú do stojanov a je potrebné ich uzamknúť. 

6. Počas vyučovania a cez prestávky nesmie žiak bez dovolenia učiteľa odísť z budovy alebo 

areálu školy. 

7. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak uloží svoje veci do tašky, uprace svoje 

pracovné mesto a jeho okolie od nečistôt a vyloží stoličku na lavicu. Triedu opúšťa na pokyn 

vyučujúceho, odchádza na obed do jedálne alebo  prezuvárne. Po preobutí  opúšťa školskú 

budovu i areál školy. Výnimka platí pre dochádzajúcich žiakov v prípade čakania na autobus. 

Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si odloží veci  pred jedálňou a disciplinovane sa presunie 



do jedálne. V jedálni dodržiava pokyny dozorkonajúceho učiteľa a počas obeda dodržiava 

zásady kultúrneho stravovania. Do jedálne vstupujú iba stravujúci sa žiaci. Po naobedovaní sa 

žiak  oblečie, preobuje a odchádza zo školskej budovy.   

8.  Zo školskej akcie, organizovanej mimo školskej budovy ,ktorá končí neskôr ako povinné 

vyučovanie, môžu žiaci odísť sami s písomným súhlasom rodiča. 

2.2. Ospravedlňovanie  neprítomnosti žiakov na vyučovaní a uvoľňovanie žiakov 

1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Za tri bezdôvodné 

neskoré príchody má žiak 1 neospravedlnenú hodinu. 

2. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania ako sú 

didaktické hry, účelové cvičenie. Ak sa z finančných dôvodov nemôže zúčastniť výchovného 

koncertu, výletu alebo exkurzie, zúčastní sa náhradného vyučovania v inej triede. 

3. Žiak, ktorý je oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, je prítomný na vyučovaní tohto 

predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu zadá príslušný pedagóg. Ak je predmet, od ktorého 

je žiak oslobodený zaradený  v rozvrhu na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa na 

vyučovaní predmetu nezúčastňuje so súhlasom riaditeľky vydaného na základe žiadosti 

zákonného zástupcu žiaka.  

4. Ak je žiak zaradený na nepovinné predmety a záujmové útvary, je účasť žiaka na nich povinná.  

5. Vyučovanie a podujatia školy žiak môže vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, 

nepriaznivé počasie alebo dopravnú situáciu. 

6. Zákonný zástupca žiada o uvoľnenie žiaka z vyučovania písomne. Z jednej hodiny uvoľňuje 

príslušný vyučujúci, z jedného a dvoch dní triedny učiteľ, z 3 a viac dní riaditeľka školy po 

predložení písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

7. Ak sa žiak nedostaví na vyučovanie, zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi 

dôvod jeho neprítomnosti do 24 hodín. 

8.Každú neúčasť  na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným písomným 

ospravedlnením od  zákonného zástupcu do troch dní vrátane a nad tri dni od lekára. Všetky 

ospravedlnenia musia byť vpísané v žiackej knižke .   

      9. Zákonný zástupca žiaka je povinný písomné ospravedlnenie žiaka v žiackej knižke doručiť           

najneskôr do 3 dní od nástupu žiaka do školy. Nepredloženie ospravedlnenia v danom termíne sa 

bude považovať za neospravedlnenú absenciu.15 a viac neospravedlnených hodín v jednom mesiaci 

škola nahlasuje v zmysle zákona odboru sociálnej starostlivosti a zriaďovateľovi.  

 

 

 

 



 

Článok 3 

Práva a povinnosti žiaka 

3.1. Práva žiaka 

Každý žiak má právo na: 

- ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom procese 

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,  žiak so ŠVVP je 

vzdelávaný s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, ak mu 

odporučilo poradenské zariadenie integráciu, môže byť začlenený do bežnej triedy 

a vzdelávať sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

- úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti 

- ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov  s spolužiakov 

- komunikáciu so zamestnancami školy v duchu zásad humanity a tolerancie 

- poskytovanie poradenskej pomoci od triedneho učiteľa, výchovného poradcu, školského 

psychológa, koordinátora prevencie a vedenia školy 

- úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu 

- vyjadrenie svojho názoru primeraným spôsobom v diskusii na vyučovaní, na trednických 

hodinách a v školskom časopise 

- jemu zrozumiteľný výklad učiva 

- položenie otázky k danému učivu a dostanie na ňu odpoveď 

- objektívne hodnotenie  

- oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých bude hodnotený a poznať výsledok hodnotenia, 

pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď, výsledok klasifikácie 

písomných, grafických prác a praktických činností sa dozvie d desiatich dní, pričom môže do 

nich nahliadnuť 

- byť za klasifikačné obdobie hodnotený najmenej dvakrát. 

- zapožičanie učebníc 

- slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so Školským vzdelávacím 

programom alebo záujmovou činnosťou, ktorú škola poskytuje 

- prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok na oddych v celom jej trvaní 

- ospravedlniť sa na začiatku hodiny zo závažných dôvodov  

- zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít 

- zúčastňovať sa školských súťaží, olympiád, so súhlasom riaditeľky reprezentovať školu 

 

Povinnosti žiaka: 

- osvojiť sa vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou na veku primeranej 

úrovni 

- osvojiť si  zásady mravného správania, správať sa disciplinovane, plniť pokyny pedagogických 

a iných zamestnancov školy 

- dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy 



-  dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri dodržiavaní poriadku v škole a okolí 

- zachovávať osobnú hygienu, byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzoval svojim 

zovňajškom pohoršenie 

- šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením , hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami a pomôckami 

- konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších 

osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní- spolužiakov a učiteľov 

- oznámiť stratu svojej veci triednemu učiteľovi, rovnako nahlásiť stratu žiackej knižky 

triednemu učiteľovi, žiak dostane novú žiacku knižku po uhradení  administratívneho 

poplatku 0,5 eura. 

- uhradiť pri strate a zničení učebníc výšku jej zostatkovej hodnoty, zadovážiť si pri strate alebo 

poškodení zošita alebo pomôcky okamžite nový. 

- dobrať si prebrané učivo, ak chýbal, o pomoc pri doberaní učiva môže požiadať spolužiakov 

alebo vyučujúceho  

 

 

3.3. Správanie žiaka v škole 

1.  Žiak dochádza na vyučovanie riadne pripravený, so všetkými školskými pomôckami, ktoré podľa 

rozvrhu potrebuje na vyučovanie 

2. Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu 

vyučovania svojvoľne meniť, v odborných učebniach určuje žiakovi miesto  príslušný vyučujúci 

3. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky 

4. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci pozdravia, tým že sa ticho postavia. 

Rovnako zdravia pri odchode učiteľov z triedy. Na hodinách TŠV, pri laboratórnych prácach 

a písomných prácach žiaci nevstávajú. 

5. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému 

vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak žiak nemôže cvičiť na hodine TŠV je povinný ospravedlniť sa 

učiteľovi a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo rodiča.  

6. Žiacku knižku si žiaci nosia na každú vyučovaciu hodinu a táto musí byť podpísaná rodičom aspoň 

za uplynulý týždeň. Ak si žiak neprinesie do školy žiacku knižku, vyučujúci to uvedie do klasifikačného 

záznamu. Ak si žiak zabúda žiacku knižku opakovane, triedny učiteľ mu udelí výchovné opatrenie.  

7. Na hodiny TŠV si žiak nosí čistý cvičebný úbor a bezpečnú obuv, na hodinách TECH, SVP, používa 

pracovný plášť alebo pracovné oblečenie.  

8.Žiak má hygienické vrecúško, ktoré obsahuje uterák, mydlo a toaletný papier a používa ho.  

9. Žiak ihneď oznámi vyučujúcemu každý aj drobný úraz. 

3.4. Správanie žiaka cez prestávky 



1. Počas 10 minútových prestávok zostávajú žiaci zvyčajne vo svojich triedach, desiatujú, pripravujú 

sa  na nasledujúcu hodinu, dvere do triedy majú dokorán otvorené, v prípade potreby použijú WC 

2. Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a krokom. 

3. Po tretej vyučovacej hodine si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú na veľkú prestávku 

na školský dvor, v prípade nepriaznivého počasia, zotrvajú v triede. 

4.Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, 

záchodoch, hádzať ich do záchodov a umývadiel. 

5.Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne sa deje pod dohľadom vyučujúceho.  

6. Na hodinu TŠV sa prezliekajú v triedach, ktoré im určia vyučujúci. 

3.5. Žiakom nie je povolené: 

-  používať vulgárne výrazy 

-používať mobilný telefón na vyučovaní, v tomto čase musí byť telefón vypnutý a v taške 

- nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí, v prípade straty alebo odcudzenia 

ide o osobnú zodpovednosť žiaka a zákonného zástupcu 

-robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho 

- našepkávať a  zabávať sa počas vyučovacej hodiny 

-akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia 

- prinášať do školy veci, časopisy, fotky, videá a hry akéhokoľvek mediálneho formátu, ktoré 

propagujú pornografiu 

- prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie ( napr. nôž, zábavná pyrotechnika, 

sklenené nádoby, horľavé látky a iné),tieto budú žiakovi odňaté. 

- prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu 

3.6. Opatrenia vo výchove 

3.6.1. Pochvaly a ocenenia 

Za vzorné správanie a plnenie povinností alebo za statočný či možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné 

ocenenie 

Pochvala triednym učiteľom 

Udeľuje sa za: 

Výborný prospech, vzorné správanie, vzornú dochádzku, reprezentáciu triedy v školských súťažiach, 

aktívnu pomoc pri riešení úloh učiteľom 

Pochvala riaditeľkou školy 



Udeľuje sa za: 

- úspešnú reprezentáciu školy, prezentáciu školy na verejnosti, schopnosť spolupráce a ochotu 

pomôcť iným, záslužný alebo statočný čin 

3.6.2. Napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania, ochranné opatrenie 

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu udeliť napomenutie alebo pokarhanie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľky školy, alebo udeliť zníženú známku zo správania. 

Napomenutie od triedneho učiteľa 

Udeľuje sa za: 

-3 zápisy do klasifikačného záznamu 

- nenosenie žiackej knižky a učebných pomôcok, vyrušovanie počas vyučovania, neplnenie si 

povinností týždenníka, neprezúvanie sa v školských priestoroch, nevhodné správanie voči 

spolužiakom 

Pokarhanie triednym učiteľom 

Udeľuje sa za: 

- 4-6 zápisov uvedených v bode napomenutie triednym učiteľom, neospravedlnená neprítomnosť na 

vyučovaní 1 vyučovacia hodina 

- vulgárne vyjadrovanie, posmievanie sa spolužiakom, nevhodné správanie voči dospelým, použitie 

mobilného telefónu počas vyučovania 

Pokarhanie riaditeľkou školy 

Udeľuje sa za: 

-7-9 zápisov uvedených v bode napomenutie triednym učiteľom 

-neospravedlnená neprítomnosť na  vyučovaní 2- 6 hodín 

- opakované posmievanie sa spolužiakom, poškodzovanie majetku, prinesenie zakázaných predmetov 

a predmetov ohrozujúcich zdravie a manipulovanie s nimi 

- opakované použitie mobilného telefónu počas vyučovania 

Znížená známka zo správania- stupeň 2- uspokojivé 

-za 10 a viac zápisov uvedených v bode napomenutie triednym učiteľom 

- za 3 – 5 zápisov v bode uvedených  v bode pokarhanie triednym učiteľom 

- neospravedlnená absencia 7 – 18 vyučovacích hodín 

- šikanovanie, vydieranie, fyzické útoky, vandalizmus 



- fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných toxických látok 

-prepisovanie  a dopisovanie známok a záznamov v žiackej knižke a klasifikačnom zázname 

- sfalšovanie pečiatky, podpisu 

- opakujúce sa neslušné správanie sa voči zamestnancom školy 

- iné závažné priestupky  podľa posúdenia triedneho učiteľa 

Znížená známka zo správania- stupeň 3 – menej uspokojivé 

- neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní v rozsahu 19 – 60 vyučovacích hodín 

-krádež, úmyselné ublíženie na zdraví, opakovaný vandalizmus 

Znížená známka zo správania- stupeň 4 – neuspokojivé 

-neospravedlnená absencia v rozsah 61 hodín a viac 

-spáchanie zločinu, ktorým bola ohrozená výchova ostatných žiakov 

-spáchanie takého činu, pri ktorom  boli ohrozené bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov školy 

  

Ochranné opatrenie 

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

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

ostatným vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité 

vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy okamžite privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, 

policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam. 

  

Článok 4 

Podmienky na ochranu zdravia žiakov 

4.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov 

 

1. Žiak je povinný dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa bezpečného správania v škole. 

2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku 

školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede oboznámia žiakov 

s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine.  

3. 10 minútové prestávky sú určené na krátky oddych a prípravu na nasledujúcu hodinu, 

15minútová prestávka po druhej vyučovacej hodine je určená na desiatu, 15minútová 

prestávka po tretej vyučovacej hodine v čase priaznivého počasia na pobyt v areáli školy, 



pričom sa žiaci v areáli riadia pokynmi dozorkonajúcich a v žiadnom prípade nemôžu areál 

opustiť bez súhlasu dozoru.  

4. Do odborných učební vchádza žiak len v sprievode učiteľa, presúva sa do nich až na začiatku 

vyučovacej hodiny.  

5. V prípade, že žiak utrpí na vyučovacej hodine alebo cez prestávku akýkoľvek úraz, nahlási to 

ihneď vyučujúcemu alebo dozorkonajúcemu, respektíve triednemu učiteľovi. 

6. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený zdravotník, žiakovi prvú pomoc. Pri 

podozrení na vážnejší úraz zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc.   Každý úraz, ktorý utrpel 

žiak počas výchovno- vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, zapíše 

vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 

3 dni, spíše sa Záznam o registrovanom školskom úraze a zaregistruje sa na webe. 

7. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na vychádzke, pri exkurzii  a ostatnej 

výchovno vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách a pri 

školskom stravovaní  zodpovedajú za bezpečnosť žiakov dozorkonajúci učitelia.  

8.  V škole sú pravidelne vykonávané tieto  dozory: ranný, chodbový pred začiatkom vyučovania 

od 7. 30. hod., cez malé prestávky a veľké prestávky, počas  vydávania desiatej a obedov 

v školskej jedálni. Pri školskom výlete, exkurzii alebo mimoškolskej akcii vykonáva dozor do 

počtu25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, pri akciách do zahraničia pripadá na neho 

najviac 15 žiakov. Pri lyžiarskom výcviku tvorí jedno družstvo najviac 15 žiakov. 

9.  Lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie  a školy v prírode sa organizujú s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka. Pred uskutočnením výletu, exkurzie 

a výcvikov zodpovedný učiteľ spíše záznam o organizačnom zabezpečení akcie. 

10. Žiak školy má prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky 

v škole, v celom areáli školy, ale aj mimo školy a na všetkých akciách organizovaných školou. 

Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa 

považuje za mimoriadne závažné a hrubé porušenie školského poriadku. Rovnako aj 

propagácia týchto látok na oblečení žiakov je zakázaná. Zákaz sa vzťahuje aj na konzumáciu 

energetických nápojov. 

11. Pri prácach v dielni, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy 

dodržiava predpisy, o ktorých ho poučia učitelia daných predmetov. 

12. Na hodiny výtvarnej výchovy, techniky, svetu práce a telesnej výchovy si žiak nosí úbor podľa 

pokynov vyučujúceho. 

13. V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to hneď 

vyučujúcemu. 

14. Žiak sa stará o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, správa sa tak, aby im nespôsobil 

ujmu na zdraví. 

15. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie  spolužiakov 

a zamestnancov školy, v prípade, že si takéto predmety žiak prinesie, budú mu odňaté. 

 

    4.2.Starostlivosť o ochranu pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou  a násilím 

Prevencia a riešenie šikanovania 

 

1. Šikanovanie je akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému 

žiakovi alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. 



2. Prejavmi šikanovania sú fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmech,  príkazy vykonať 

určitú vec proti svojej vôli, odcudzenie veci.  

3. Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu. 

Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14 rokov veku. 

4. Škola netoleruje šikanovanie v žiadnych podobách. 

5. V rámci prevencie šikanovania škola vytvára priaznivú klímu, zabezpečuje spoluprácu medzi 

žiakmi, zamestnancami školy a zákonnými zástupcami, školským poriadkom jasne stanovuje 

pravidlá správania, vrátane sankcií za ich porušovanie. 

6. V súlade s pracovným poriadkom zabezpečuje dozor cez prestávky, pred začiatkom 

vyučovania a po jeho skončení, v čase záujmovej činnosti i mimoškolskej činnosti. 

7. Zabezpečuje vzdelávanie pedagógov v oblasti šikanovania, pri riešení problémov so 

šikanovaním úzko spolupracuje s CPPP a P.  

8.  Stanovuje oznamovaciu povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, 

okamžite upozorniť na problém šikanovania vedenie školy, ktoré bez meškania problém rieši  

a každej obeti poskytne okamžitú pomoc. 

 

Metódy riešenia šikanovania školou 

1. Zaistenia ochrany obetiam 

2. Rozhovory s obeťou, agresormi 

3. Nájdenie vhodných svedkov- nikdy nekonfrontovať obete a agresorov 

4. Kontaktovanie zákonných zástupcov, kontaktovanie CPPP a P 

5. Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania polícii 

6. Udelenie opatrenia vo výchove 

7. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je 

riaditeľka školy povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru 

policajného zboru, orgánu sociálnoprávnej ochrany. 

 

         Postupy školy pri prechovávaní a užívaní  legálnych a nelegálnych drog v škole  

1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať a vdychovať omamné látky 

a drogy, hrať o peniaze, a to i mimo školy. 

2. Je povinnosťou každého učiteľa, vychovávateľa  i ostatných zamestnancov informovať 

triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí 

i mimo neho. 

3. Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ porozpráva so žiakom a urobí zápis do 

klasifikačného záznamu a žiackej knižky. 

4. Ak nedôjde k zmene správania, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie s rodičmi žiaka, prizve 

koordinátora prevencie drogových závislostí, žiakovi bude následne znížená známka zo 

správania. 

5.Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov v predmetnej veci, hlavný 

dôraz sa kladie na sociálne zariadenia a skryté priestory v areáli školy. 

6. Pre všetkých žiakov školy organizovať dlhodobé športové súťaže i jednorazové spoločensko – 

kultúrne podujatia s cieľom odpútať žiakov od myšlienok na užívanie drog a toxikomániu. 



7. Koordinátor prevencie v spolupráci so školským psychológom organizuje besedy, prednášky, 

diskusie o závislostiach najrôznejšieho druhu. 

8.spolupracovať s rodičmi, školskou samosprávou, zapájať rodičov do aktivít školy- realizovať 

školské výlety, súťaže. 

 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

Zákonný zástupca žiaka má práva: 

1. Oboznámiť sa so Školským poriadkom. 

2. Voliť a byť volený do Rady školy. 

3. Byť zvolený za člena Rady školy. 

4. Vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce 

schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom žiaka, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, 

národnosti a etnickej príslušnosti. 

5. Žiadať, aby sa žiakom v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali informácie 

a vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným  poznaním sveta a v súlade 

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. 

6. Oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom, ktorý je spolu so školským 

poriadkom zverejnený na prístupnom mieste vo vestibule a  internetovej stránke. 

7. Byť informovaný o výchovnovzdelávacích  výsledkoch svojho dieťaťa, na informovanie 

o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka, určené sú k tomu zasadnutia 

triednych aktívov rodičovského združenia, prípadne vopred dohodnutá individuálna 

konzultácia s vyučujúcim. 

8. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa od 

triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školského psychológa 

a člena vedenia školy. 

9. Zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 

10. Vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom  Rady školy 

pri ZŠ s MŠ Školská 3, 91925 Šúrovce. 

11. Požiadať riaditeľku školy na konci prvého a druhého polroka, do troch pracovných dní 

odo dňa vydania vysvedčenia o vykonanie komisionálneho preskúšania dieťaťa. 

12. Byť prítomný pri komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa popredchádzajúcom súhlase 

riaditeľky školy. 

 

Zákonný  zástupca žiaka je povinný: 

1. Dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy  pravidelne  a včas. 

2. Oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa vo výchove a vzdelávaní a doložiť doklad v súlade 

so školským poriadkom školy. 

3. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie 

školských povinností. 



4. Dodržiavať podmienky výchovnovzdelávacieho  procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom školy. 

5. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti  jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania . 

6. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

7. Zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy na 

predvolanie triedneho učiteľa alebo vedenia školy. 

  

Článok 6  

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými  a ďalšími zamestnancami školy 

 

1. Žiak sa k dospelým osobám správa slušne a zdvorilo. V priestoroch školy a na verejnosti 

zdraví všetkých zamestnancov školy. V školskej budove zdravia aj všetkých dospelých 

 návštevníkov školy. 

2. Žiak rešpektuje pokyny všetkých  zamestnancov školy. 

3. Zamestnanci školy rešpektujú dôstojnosť žiaka. 

4. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného 

žiaka, pedagogického zamestnanca či iného zamestnanca školy sťažnosť. 

5. Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom nepripustiť , prípadne odhaliť 

sociálnopatologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, 

poškodzovanie školského majetku apod. 

6. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálnopatologické javy upozorní 

prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý vec ďalej 

podstúpi triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy. 

7. Pedagogický zamestnanec je povinný chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného 

zástupcu, zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie 

o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do 

styku. 

8. Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné 

schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie. 

9. Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka. 

10. Aktívne sa podieľať na kontakte so zákonným zástupcom žiaka. 

11. Vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami 

a cieľmi školského vzdelávacieho programu. 

12. Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k uvedomelému 

dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane školského majetku. 

 

 

 



Článok 7  

Podmienky nakladania   s majetkom školy a jeho ochrana 

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, 

triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením. 

2. Ak  úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, zákonní zástupcovia sú povinní 

škodu v plnej miere nahradiť. 

3. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené, ak učebnicu stratí, musí ju 

zaplatiť. 

4. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva, odovzdá ich v tej škole, 

kde končí školský rok. 

 

Článok 8  

Triedna samospráva a povinnosti týždenníkov 

Triedna samospráva 

1. Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele 

s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania, triedneho učiteľa. 

2. Predseda zastupuje triedu v školskom parlamente dbá o poriadok,  správanie spolužiakov 

a o inventár triedy. Predkladá  požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. 

3. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa. 

Povinnosti týždenníkov 

Týždenníci sú dvaja, určuje ich  triedny učiteľ, a ich mená zapíše do triednej knihy najneskôr 

v pondelok ráno. 

Povinnosti týždenníkov sú najmä: 

1. Pred vyučovaním skontrolovať poriadok v triede. 

2. Počas vyučovania  zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a a učebné pomôcky podľa pokynov 

vyučujúcich. 

3. Ak sa vyučujúci nedostaví v priebehu 5 minút na vyučovanie, oznámiť  to zástupkyni 

riaditeľky. 

4. Na každej hodine hlásiť vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. 

5. Po skončení vyučovania zotrieť tabuľu, uložiť kriedy, skontrolovať poriadok v triede, 

zatvoriť okná. 

6. Dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety a triedenie odpadu. 

  

 

 

 



Článok 9 

Záverečné ustanovenie 

1. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka školy po prerokovaní s orgánmi 

školskej samosprávy a v pedagogickej rade. 

2. Školský poriadok sa zverejní v zborovni, miestnosti zástupkyne riaditeľky školy, v riaditeľni 

a na webovom sídle školy. 

3. Riaditeľka školy oboznámi so školským  poriadkom zamestnancov školy a triedni učitelia 

preukázateľným  spôsobom žiakov, ako aj informujú o jeho vydaní a obsahu zákonných 

zástupcov žiakov. 

4. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom  2.9. 2015, týmto dňom sa ruší „ Školský poriadok 

z 2.9.2014.“ 

 

 

 

V Šúrovciach 31.8. 2015                                                                                  

 

                                                                                                                                 Mgr. Petra Mlíchová 

                                                                                                                                    riaditeľka školy 

  

 

 

 

  


