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I. ŠKOLSKÝ PORIADOK PRE ŽIAKOV 

Školský poriadok vychádza z vyšších právnych noriem týkajúcich sa základných škôl, je 

súhrnom dohodnutých pravidiel, zásad, práv a povinností, ktorými sa v zmysle práva na 

vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy, organizácia života žiakov a podmienky pre 

optimálne medziľudské vzťahy. Jeho rešpektovanie je predpokladom vytvorenia 

príjemnej školskej atmosféry a prispieva k naplneniu poslania školy, práci v 

porozumení, úcte, nezištnej spolupráci, solidarite. 

 Školský poriadok je záväzný a dôsledné plnenie týchto zásad v živote školy i mimo nej 

je základnou povinnosťou každého žiaka. 

 

Školský poriadok pre žiakov zohľadňuje zásady zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa v duchu 

humanizmu a ochrany ľudských práv. Jeho uplatňovanie v praxi prispieva v podstatnej miere 

k poslaniu školy.  

 

Základné pravidlá správania sa žiaka 

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

 

1. Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, 

podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať 

školský poriadok. Žiak sa musí slušne správať aj mimo vyučovania, a to aj počas 

voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské 

normy správania. 

2. Žiak musí chodiť do školy pravidelne, včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 

činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov 

a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná. 

3. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený. 

4. Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v čistote a poriadku svoje 

miesto, triedu a školské priestory, chrániť majetok pred poškodením, nosiť do školy 

učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických 

zamestnancov. 

5. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia odchádzať zo školskej budovy, 

zdržiavať sa v priestoroch školy v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok 

určených školským poriadkom. 

6. Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov,  nevykonáva činnosti ktoré sú 

zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov,  nesmie používať 

zdraviu škodlivé látky. 

7. Počas vyučovania a prestávok  žiak nesmie používať mobilný telefón a nesmie ho 

mať zapnutý. Použiť ho môže len v odôvodnených prípadoch so súhlasom 

vyučujúceho. Neuposlúchnutie zákazu používať mobilný telefón ani po 

upozornení  rieši vyučujúci zápisom do klasifikačného záznamu ako porušenie 

školského poriadku. Žiaci nesmú nabíjať mobilné telefóny v škole. 

8. Zakazuje sa nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov 

a pedagogických zamestnancov. 



9. Zakazuje sa zhotovovať akékoľvek podobizne,  obrazové snímky, obrazové 

a zvukové záznamy  zamestnancov školy v rámci práva zamestnancov na 

ochranu svojej osobnosti 

10.  V škole netolerujeme žiadnu formu šikanovania ( vysmievanie, urážanie, 

nadradenosť, podceňovanie, ohrozovanie, zastrašovanie, cielené opakované 

použitie násilia...) voči inému spolužiakovi alebo skupine spolužiakov. Akékoľvek 

náznaky podozrenia a uskutočnené šikanovanie bude písomne zaznamenané 

a riešené s rodičmi žiakov. 

 

 

Práva žiakov a ich zákonných zástupcov: 

 

Žiak má právo na: 

- rovnoprávny prístup k vzdelaniu 

- bezplatné vzdelanie v základných školách 

- vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto 

zákonom 

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom zákonom č. 245/2008 Z. z. 

- bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety 

- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti 

- školský zákon zaručuje každému žiakovi zásadu rovnakého zaobchádzania ustanovenú 

osobitným predpisom – zákon č. 365/2004 Z. z.  tzv. antidiskriminačný zákon. Výkon 

práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva 

a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka. Žiak nesmie byť v súvislosti 

s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka alebo zamestnanca 

školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania 

- žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva a záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania 

zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa 

zákona č. 365/2004 Z. z. Škola nesmie žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, 

že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona 

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 

- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 

- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a a v súlade so zásadami psychohygieny 

- úcta k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 

a sexuálnemu násiliu 

- na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom 

- na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom č. 245/2008  

Z. z. podľa § 24 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na: 

- výchovu a vzdelávanie s využitím špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú 

jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu 

a vzdelávanie umožňujú 

- používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a didaktické a kompenzačné 

pomôcky 

- žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu 

a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania 



 

 

 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

- vybrať pre svoje dieťa školu, alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu 

a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému 

stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti 

a etnickej príslušnosti 

- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie 

a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznávaním sveta a v súlade 

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona 

- oboznámiť sa so ŠkVP školy a školským poriadkom 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa 

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy 

- byť prítomný na komisionálnom skúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy 

 

Žiak je povinný: 

- neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania 

- na základe oznámenia triedneho učiteľa zúčastniť sa na triednickej hodine 

- dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského 

zariadenia 

- chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu 

a vzdelávanie 

- chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli 

bezplatne zapožičané 

- pravidelne a riadne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní 

- do telocvične, na hodiny telesnej výchovy, krúžky a športovú činnosť vstupovať 

len v predpísanej obuvi určenej na halové športy s bielou podrážkou 

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

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní 

- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy 

- rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi 

- dodržiavať poriadky odborných učební a prevádzkový poriadok na 

multifunkčnom ihrisku 

- v celom areáli školy je povinný zachovávať čistotu a poriadok 

 

Zákonný zástupca je povinný: 

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 

plnenie školských povinností 

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom 

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby 



- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

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

priebeh výchovy a vzdelávania 

- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil 

- prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby prichádzalo 

do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa 

školského zákona 

- dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so 

školským poriadkom 

- bezodkladne oznámiť škole príčinu neprítomnosti dieťaťa v škole (choroba, lekárom 

nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné 

podmienky alebo náhle prerušenie hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne 

udalosti v rodine alebo účasť na súťažiach) 

- neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných prípadoch môže škola žiadať 

lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho 

neprítomnosti 

- ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží 

jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára 

 

Žiaci sú v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinní: 

       - zúčastňovať sa školení, poučení a výcvikoch  uskutočňovaných školou, triednym 

         učiteľom  alebo iným zamestnancom školy v záujme zvýšenia bezpečnosti a ochrany 

         zdravia pri práci 

       - svoju účasť na osvojení základných povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia 

          pri práci potvrdiť podpisom 

       - dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne 

         oboznámení, ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, v plavárni, telocvični, 

         laboratóriách, odborných učebniach a všade, kde prebieha organizovaná činnosť žiakov 

        (školské oslavy, kultúrne podujatia, lyžiarsky výcvik, výlety, exkurzie) 

       - oznamovať triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu pedagógovi 

         nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri činnosti 

         žiakov (závady na elektrickom vedení, zariadení učební, telocvičnom náradí a pod.) 

       - každý školský úraz, ktorý sa stane na vyučovaní, alebo počas prestávky ihneď 

         bezodkladne nahlásiť príslušnému vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu učiteľovi 

       - dodržiavať všetky organizačné pokyny pedagogických zamestnancov, ktorí sú poverení  

         dozorom   alebo organizovaním akcií 

       - používať pri pracovnej činnosti potrebné predpísané OOPP 

       - v čase organizovanej pracovnej činnosti nie je dovolené používať na pitie nepitnú vodu, 

         neznáme ovocie a zeleninu 

       - nastupovať a zostupovať z dopravných prostriedkov  disciplinovane a dodržiavať 

         pokyny pri presune   organizovaných skupín 

       - sústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa nebezpečenstvu 

         z ľahostajnosti, pobytu na neznámych miestach 

        - v záujme ochrany a bezpečnosti zdravia nosiť bezpečnú a zdravotne vyhovujúcu obuv 

 

V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je žiakom zakázané: 

      - bez vyučujúceho vstupovať do telocvične, do bazénu a odborných učební  

        vybavených  elektrickými zariadeniami a laboratórnymi prístrojmi 

      - svojvoľne manipulovať s didaktickou technikou a elektrickými prístrojmi 



        a spotrebičmi 

      - v školskej budove behať po chodbách, schodoch, vykláňať sa z okien, strkať do  

        spolužiakov, sadať si na zábradlie  a kĺzať sa po ňom  

      - opustiť v priebehu vyučovacieho dňa školskú budovu bez súhlasu triedneho  

        učiteľa, príslušného vyučujúceho    (ani cez prestávky   a voľné hodiny) 

      - bezdôvodne sa zdržiavať v budove školy po skončení vyučovania 

      - používať v areáli školy skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a iných 

        dopravných prostriedkoch, okrem prípadov, keď žiak príde do školy na bicykli 

        a počas vyučovania ho bude mať uzamknutý v stojane pred hlavným vchodom 

  

- prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie návykových látok (alkohol,   

tabak, organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy) ako aj ich výroba (vrátane 

surovín na ich výrobu), propagovať alebo inak šíriť toxikomániu, šikanovať, 

týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov, alebo ich vystavovať inému druhu 

násilia (nadávky, nebezpečné vyhrážanie, urážlivé prezývky, vydieranie, nátlak, 

posmech a ohováranie), propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus, alebo iné druhy 

intolerancie a xenofóbie, hrať hazardné hry. 

  

 

 

a/ Dochádzka žiakov do školy 

- žiak môže vymeškať vyučovanie pre chorobu, lekárom nariadený zákaz jeho 

dochádzky do školy, mimoriadne udalosti v rodine žiaka, účasť  na organizovanej 

športovej príprave, súťažiach a reprezentácii a nepredvídanú dopravnú situáciu 

- plánovaná neprítomnosť žiaka v škole napr. rodinná rekreácia – zákonný zástupca 

žiaka písomne požiada riaditeľa školy o uvoľnenie dieťaťa 

- neprítomnosť žiaka v dĺžke max. troch po sebe nasledujúcich dní, môže 

ospravedlniť jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných prípadoch, ak ide o častú 

neprítomnosť žiaka v škole a podozrenie, že zákonný zástupca podporuje časté 

vymeškávanie svojho dieťaťa na vyučovaní, bude škola kontaktovať rodiča,  aby 

zdôvodnil neprítomnosť žiaka v škole a na základe písomnej žiadosti požiada 

príslušného lekára o vystavenie lekárskeho potvrdenia, ktoré by  potvrdilo 

žiakovu neprítomnosť 

- Písomné ospravedlnenie predloží žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa škole 

v deň nástupu do školy, alebo v nasledujúci deň.  
- ak neprítomnosť žiaka v škole trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vyžaduje 

sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti 

- ak sa žiak chýba z vopred známych dôvodov, je povinný to bezodkladne oznámiť  

triednemu učiteľovi  

- ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný bez 

zbytočného odkladu, oznámiť  príčinu jeho neprítomnosti triednemu učiteľovi do 

24 hodín 

- ak zákonný zástupca ani do troch dní neoznámi triednemu učiteľovi dôvod 

neprítomnosti žiaka, triedny učiteľ  vyzve rodiča, aby neprítomnosť žiaka 

odôvodnil 

- ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je v trvalom styku na 

prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca žiaka riaditeľovi 

školy 

- uvoľňovanie žiaka z vyučovania do troch vyučovacích dní je v kompetencii 

triedneho učiteľa, na viac dní uvoľňuje riaditeľ školy po predložení písomnej žiadosti 



- za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka 

na vyučovaní od prvej vyučovacej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom 

žiaka ospravedlnená 
- ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole v počte 4 a viac vyučovacích hodín, 

oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy prostredníctvom triedneho učiteľa 

preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, 

z ktorého sa vyhotoví záznam 

- za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená 

zákonným zástupcom žiaka, na jednej až štyroch vyučovacích hodinách udelí 

žiakovi triedny učiteľ napomenutie 

- za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená 

zákonným zástupcom žiaka, na viac ako štyroch vyučovacích hodinách  udelí 

žiakovi riaditeľ školy pokarhanie 

- za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka, ktorá preukázateľne nebola 

spôsobená zákonným zástupcom žiaka,  alebo neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajúcu 

viac ako 2 vyučovacie dni, alebo 12 vyučovacích hodín ktorá preukázateľne nebola 

spôsobená zákonným zástupcom žiaka, sa žiakovi zníži známka zo správania 

-  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, Hodžova 

30, Liptovský Mikuláš . 

- triedny učiteľ bude  naďalej sledovať dochádzku takéhoto žiaka každý mesiac  

- 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, § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. 

a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

- ak žiak vymešká bez  ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín je potrebné 

zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre 

podozrenie zo spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže 

podľa § 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
- neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích 

hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 

- oznámenie riaditeľky školy obsahuje príslušné doklady, ktoré preukazujú všetky 

konania, ktoré škola vykonala voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi vo veci 

neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní – Mestský úrad, odbor školstva , 

Štúrova 1989/4. Liptovský Mikuláš 

 

b/ Príchod žiakov do školy 

- žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred začiatkom 1. vyučovacej hodiny, o 7.30 hod., 

aby pred začatím hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami  

- do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom, na pokyn školníka 

- žiaci, ktorí prichádzajú do školy skôr, sa nesmú zdržiavať bez dozoru v budove školy, 

v prípade nepriaznivého počasia rozhodne o ich vstupe do budovy školník 

- pre deti navštevujúce ŠKD sa vchod do ŠKD otvára o 6.00 hod. a v popoludňajších 

hodinách podľa plánovaných odchodov 

- na záujmovú činnosť a popoludňajšie vyučovanie náboženskej výchovy 

prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom a čakajú na vyučujúceho na vopred 

určenom mieste 



- budova školy sa ráno o 7.45 hod. uzamkne a žiaci, ktorí prídu po tomto čase, 

budú pustení do budovy škole po ohlásení 

- pred vstupom do budovy sú žiaci povinní riadne si očistiť obuv 

- žiaci 1.- 4. ročníka sa prezúvajú  pri svojich skrinkách pred triedou , topánky si 

vložia do hygienického vrecka nie igelitovej tašky a zavesia  v zamknuteľnej 

skrinke pred triedou 

- žiaci 5. - 9. ročníka sa prezúvajú v šatni na prízemí. Veci si odkladajú do 

uzamykateľných skriniek. Jeden kľúč má vydaný na podpis žiak a druhý má 

odložený triedny učiteľ. Skrinka sa žiakom počas ročníkov nemení a za jej 

akékoľvek poškodenie je žiak zodpovedný 

- za poriadok v šatni, uloženie osobných vecí v skrinke  zodpovedajú žiaci, na poriadok 

pravidelne dohliada službukonajúci pedagóg a triedny učiteľ a p. upratovačka. 

- počas celého vyučovania sú šatne od 8.00 uzamknuté, zakazuje sa ich bezdôvodne 

navštevovať počas vyučovania. V skrinke má žiak odložené prezuvky, obuv, 

v ktorej prišiel do školy a vrchné oblečenie. Telocvičný úbor môže mať odložený 

v skrinke počas dní, kedy nemá v rozvrhu telesnú výchovu. V deň telesnej 

výchovy si úbor zo šatne berie do triedy už pri raňajšom prezúvaní a opäť si ho 

odloží do skrinky až pri odchode domov 

- pri skoršom odchode žiaka domov z rôznych príčin napr. ako je návšteva lekára, 

choroba , žiak požiada ktoréhokoľvek vyučujúceho   o otvorenie šatne a po jeho 

odchode ju učiteľ opäť uzamkne 

- stratu kľúča, prípadne poškodenie zámku na skrinke  nahlásia žiaci triednemu 

učiteľovi, finančné náklady spojené s výmenou zámky a stratou kľúča si hradí 

žiak sám  

- žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budovy školy 

- ak žiak príde do školy na bicykli , uzamkne si ho pred budovou školy na vyhradenom 

mieste 

 

c/ Správanie sa žiakov na vyučovaní  

- žiak prichádza na vyučovanie dochvíľne a riadne pripravený, má potrebné učebnice 

a školské pomôcky, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie 

- veci potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke, ktorá je 

zavesená alebo uložená vedľa lavice z vnútornej strany 

- žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania 

svojvoľne meniť. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci 

- po zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod 

vyučujúceho 

- na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, 

aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje 

- ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím 

ruky 

- ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa 

vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti 

- domáce úlohy si žiaci vypracovávajú doma, nie v škole, čo kontrolujú učitelia 

konajúci dozor 

- do riaditeľne a zborovne vstupujú žiaci len so súhlasom riaditeľa alebo príslušného 

učiteľa 

- do školských kabinetov, knižníc a skladov vstupujú len pod dozorom vyučujúceho, 

ktorý im vydáva a prijíma pomôcky 

- všetky písomnosti a potvrdenia si vybavujú výlučne cez triedneho učiteľa 



- všetkých zamestnancov školy zdravia pozdravom „ Dobrý deň“ a oslovujú pán, pani 

s pridaním funkcie (riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky, učiteľ, učiteľka vychovávateľka, 

školník, upratovačka) 

- ak do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci ju pozdravia povstaním vedľa lavice v zákryte 

(na hodinách PV, VV, TV sa žiaci nevstávajú) 

- na začiatku a konci každej vyučovacej hodiny žiaci pozdravia vyučujúceho povstaním, 

stoja mlčky vo vyrovnaných radoch dotiaľ, kým im učiteľ nedá pokyn sadnúť, na 

konci hodiny dovtedy, kým učiteľ nevyjde z triedy 

- žiakom sa zakazuje manipulovať so žalúziami, preklápať veľké okná, sedieť na 

parapetných doskách, zapájať akékoľvek elektrické prístroje a didaktickú 

techniku  

- žiakom sa prísne zakazuje vykláňať z okien, vyhadzovať von papiere, odpadky a iné 

predmety, žiaci v súlade so zásadami kultúrneho správania používajú odpadkové koše 

- je prísne zakázané zdržiavať sa žiakom vo výťahovej ploche, uvádzať do pohybu 

a používať výťah (  žiaci, ktorí to potrebujú , chodia výťahom len  pod dozorom 

zodpovednej a poučenej osoby) 

- do školy sa zakazuje nosiť predmety, ktoré žiak na vyučovanie nepotrebuje - 

elektronické hry, elektroniku, hračky, nevhodné knihy a časopisy a iné predmety 

nevhodné na vyučovanie a ohrozujúce zdravie a bezpečnosť žiakov a pedagogických 

zamestnancov – sečné , bodné, strelné predmety, zápalky, zapaľovače, CD a DVD 

nosiče, USB kľúče s nevhodným a veku neprimeraným obsahom. Vyučujúci takýto 

predmet žiakovi odoberie a vráti rodičovi 

- klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť, pri ich 

odcudzení nebude škola robiť žiadne opatrenia 

- ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého 

hodine to zistil. Ten sprostredkuje spísanie zápisu s príslušným zástupcom školy, 

ktorý vykoná ďalšie opatrenia 

- v prípade, že vyučujúci učiteľ nepríde do triedy 5 minút po zazvonení na začiatok 

vyučovacej hodiny, týždenníci to ohlásia  zástupkyniam alebo riaditeľke školy. 

- na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku, 

v škole v prírode dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických 

zamestnancov, vždy dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia 

 

d/ Správanie sa žiakov cez  prestávky – prechod do učební 

- po 1., 3., 4. a 5. vyučovacej hodine sú 10-minútové prestávky, žiaci zostávajú v triede, 

zbytočne nevychádzajú na chodbu 

- po 2. vyučovacej hodine je 15-minútová veľká prestávka, počas ktorej žiaci vyjdú na 

chodbu, kde sa slušne správajú a konzumujú desiatu 

- žiakom je zakázané chodiť cez prestávky mimo chodieb, kde sa nachádza ich 

trieda , okrem organizovaných presunov na vyučovacie hodiny 

- v priestoroch školy sa žiaci pohybujú krokom po pravej strane, nikdy nebežia, 

nešmýkajú sa po chodbách a po chodníkoch v zimnom období, neskáču po schodoch 

- papiere, odpadky,  tetrapakové obaly z džúsov a mlieka do separačných nádob 

rozmiestnených v priestoroch školy určených na separovaný zber 

- zakazuje sa rozhadzovať odpadky po chodbách, triedach, WC, hádzať do záchodových 

mís, pisoárov a umývadiel  

- pri presune v  školskom areáli dodržiavajú pokyny vyučujúceho 

- zakazuje sa používať nápoje z automatu v priestoroch zubnej ambulancie 



- pri presune žiakov do odborných učební sú týždenníci povinní triedu zamknúť, žiaci si 

zoberú potrebné veci a pred koncom prestávky sa disciplinovane presunú pred 

odbornú učebňu, ak vyučujúci určí inak, rešpektujú jeho príkazy 

- v prípade ak žiak má popoludňajšie vyučovanie, ktoré začína 13,40 hod., nesmie 

opustiť školu a ísť si domov pre pomôcky, ale zdržiavať sa na určenom mieste 

v škole – vestibule školy, kde je vykonávaný dozor, žiaci  počkajú na vyučujúceho 

a spoločne odchádzajú na hodinu 

- všetci žiaci , ktorí čakajú na popoludňajšiu záujmovú činnosť dodržiavajú 

pokyny vyučujúceho, ktorý ich preukázateľným spôsobom s týmito pokynmi 

oboznámi 

- žiaci ktorí čakajú na vyučovanie náboženskej výchovy ( 1. stupeň) a nenavštevujú 

ŠKD sa budú riadiť pokynmi dozor konajúcich učiteľov a poverených p. 

vychovávateliek. 

 

e/ Odchod žiakov zo školy 

- po skončení poslednej vyučovacej hodiny, si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, 

očistí svoje pracovné miesto a okolie   

- na pokyn učiteľa opúšťajú žiaci triedu, pričom učiteľ dohliada na poriadok v triede 

- po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci pod dozorom  p. vychovávateliek  

alebo vyučujúceho poslednej hodiny  odchádzajú do ŠKD, domov , alebo do 

školskej jedálne, ktorú opustia najneskôr do 13,45 hod. 

- žiaci, ktorí nechodia na obed do ŠJ odchádzajú od skupiny žiakov do šatne, kde 

sa zbytočne nezdržiavajú a disciplinovane opustia budovu  ZŠ 

- zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené 

 

 

f/ Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie učební,      chodieb 

a školského dvora 

- žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie, 

akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je žiak povinný 

v plnej miere nahradiť 

- žiak udržiava svoje okolie a pracovné miesto v čistote a poriadku 

- žiak je povinný starať sa o učebnice tak, aby sa čo najmenej poškodili, pred 

opotrebovaním ich chráni vhodným obalom 

- ak v priebehu školského roka poškodí učebnicu viac ako 20 %, musí rozdiel uhradiť, 

ak učebnicu stratí, musí ju v plnej výške zaplatiť, alebo kúpiť novú 

- ak žiak prechádza z jednej školy v meste na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich 

v škole kde  končí školský rok 

- kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú 

kontrolu žiackeho nábytku – stoličky a stoly, ako aj o ostatný inventár triedy 

- žiaci sa starajú o to, aby sa neničila, ale udržiavala kvetinová výzdoby chodieb 

- triedne kolektívy dbajú o čistotu areálu školy podľa pridelených úsekov 

- je vhodné, aby sa žiaci sami zapájali do vytvárania vhodného pracovného prostredia, 

skrášľovali svoje najbližšie okolie a tak sa vychovávali k citlivému vnímaniu sveta 

okolo seba 

 

g/ Starostlivosť o zovňajšok a zdravie žiaka 

- žiak prichádza do školy čisto a veku primerane oblečený a bez výstredností upravený, 

na hlave v budove školy nemá čiapku ani kapucňu 

- zakazuje sa výstredné  maľovanie tváre, nechtov, vlasov a iných častí tela 



- žiaci dbajú na osobnú hygienu, každý žiak má v triede svoj hygienický balíček a 

uterák 

- počas vyučovania sa žiakom zakazuje jesť a žuvať žuvačku 

- zakazuje sa výstredné obliekanie, piercing na ktorejkoľvek časti tela brucho musí byť 

zahalené 

- v prípade dôvodného podozrenia ochorenia žiaka prenosnou chorobou pedikulóza 

(zavšivavenie), alebo iným ochorením sprevádzaným nevoľnosťou a bolesťami, po 

žiackom úraze, ...vyučujúci telefonicky privolá zákonného zástupcu, aby žiaka 

odviedol na ošetrenie. Do príchodu rodiča po poskytnutí nevyhnutnej pomoci čaká 

žiak na určenom mieste. Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje okamžitú pomoc, 

zabezpečí ju vyučujúci v spolupráci s vedením školy 

- do školy sa zakazuje nosiť cenné a drahé predmety – zlato, šperky – za ich stratu 

nenesie škola právnu zodpovednosť 

- žiak je povinný používať na prezúvanie zdravotne vyhovujúcu obuv s pevnou pätou, 

odkladať si ju na určené miesto v šatni v hygienickom vrecku (igelitové tašky nie sú 

vhodné z hygienických dôvodov). Nie je povolené na preobúvanie používať obuv 

určenú na hodiny telesnej výchovy a obuv z podrážkou ktorá zanecháva na podlahe 

čierne šmuhy 

- na hodiny pracovnej a technickej výchovy žiak nosí pracovný odev a vhodnú obuv 

podľa pokynov príslušného vyučujúceho 

- na hodiny telesnej výchovy žiak nosí telocvičný úbor a predpísanú  športovú obuv 

podľa pokynov vyučujúceho 

- pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodiny, prstene, retiazky, dlhé vlasy 

majú byť stiahnuté gumičkou, ak žiak nepotrebuje okuliare pri športovej 

činnosti odloží si ich v triede do puzdra. 

- úbory aj pracovné odevy sú uložené v triede, nie v šatniach, sú riadne podpísané, 

označené 

- vo vyučovacom procese aj mimo neho žiaci rešpektujú zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, dodržiavajú hygienické zásady a protipožiarne opatrenia 

- žiak svojím podpisom na Protokole potvrdí, že bol oboznámený s Vnútorným 

poriadkom školy a bude ho rešpektovať a dodržiavať 

- žiaci využívajú stomatologické služby zubnej lekárky v budove školy 

 

h/ Správanie sa žiakov mimo školy 

- žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní 

a počas školských prázdnin 

- nepoškodzuje verejný a súkromný majetok 

- žiak je zdvorilý k dospelým, chorým ľuďom, k ženám, starším občanom telesne 

postihnutým, podľa potreby im ochotne pomáha, chráni mladších spolužiakov 

- svojim rodičom prejavuje žiak úctu a vďačnosť, má dobrý vzťah ku všetkým členom 

rodiny, pomáha pri domácich prácach 

- žiak nesmie fajčiť, používať alkohol a iné návykové a omamné látky vo všetkých 

priestoroch školy, mimo školy a navštevovať veku neprimerané podujatia a zariadenia 

- v prípade dôvodného podozrenia, že žiak požil alkohol, návykové alebo omamné látky 

počas vyučovania, exkurzie, výletu, školy v prírode, lyžiarskeho a plaveckého výcviku 

alebo prišiel na vyučovanie, exkurziu, ... pod ich vplyvom, vyučujúci, ktorý má 

dôvodné podozrenie privolá zákonného zástupcu a políciu 

- vo večerných hodinách sa žiak môže zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov 

- žiakom sa zakazuje zdržiavať sa v areáli školy po skončení vyučovania, v dňoch 

pracovného pokoja a prázdnin, okrem aktivít organizovaných školou 



- žiaci sa môžu v popoludňajších hodinách zdržiavať v priestoroch multifunkčného 

ihriska , kde vykonávajú športové aktivity, sú povinný dodržiavať prevádzkový 

poriadok ihriska ,dbať na bezpečnosť a úmyselne nepoškodzovať areál 

- zakazuje sa bicyklovať, korčuľovať, vodiť psov, ničiť ploty, zeleň, nerešpektovať 

vchody, preliezať cez brány a plot, behať po streche, ničiť inštaláciu, bleskozvody, 

rozbíjať okná 

- v zimnom období sa zakazuje šmýkať sa a robiť kĺzačky v areáli školy, a tak 

ohrozovať zdravie svoje aj iných 

 

ch/ Stravovanie v školskej jedálni 

- správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje prevádzkový poriadok školskej jedálne 

- v školskej jedálni sa môže stravovať každý žiak školy, ktorý má uhradený poplatok na 

stravu 

- výdaj obedov v ŠJ je v čase od 11,30 hod. do 13,30 hod., žiaci idú do jedálne pod 

dozorom učiteľov a vychovávateliek ŠKD 

- žiaci môžu obedovať v ŠJ až po ukončení vyučovania, je zakázaná návšteva ŠJ 

a obedovanie počas prestávok 

- pred vstupom do ŠJ si žiaci ukladajú aktovky do radu na modrej chodbe na lavičky 

pod dozorom vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny 

- na obedy čakajú žiaci v rade pri výdajni stravy, nepredbiehajú sa, správajú sa slušne, 

nekričia 

- žiaci sa v školskej jedálni správajú samoobslužne – samostatne a svojpomocne si 

prinášajú jedlo, pitie a odnášať stolový servis na určené miesto po konzumácii jedla 

- žiak odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, pri odchode 

zasunie svoju stoličku 

- žiakom 1. ročníka pomáhajú pri stolovaní vychovávateľky ŠKD 

- žiaci pri stolovaní dbajú na kultúrnosť stolovania, dodržiavajú hygienické zásady, 

neničia zariadenie ŠJ, obrusy a príbory 

- k pedagogickému dozoru a personálu kuchyne sa správajú slušne, s úctou, riadia sa ich 

pokynmi 

- pripomienky, požiadavky alebo návrhy na adresu ŠJ žiaci odovzdajú triednemu 

učiteľovi alebo vychovávateľke ŠKD 

- v prípade rozliatia jedla alebo nápoja žiak rieši situáciu za pomoci dozor konajúceho 

učiteľa alebo vychovávateľa a za osobnej účinnej pomoci 

- v prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni, môže byť tento zo 

školského stravovania vylúčený 

- žiaci, ktorí sa nestravujú majú vstup do priestorov školskej jedálne a chodieb pred 

jedálňou zakázaný 

 

i/ Triedna samospráva žiakov 

- žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu na čele 

s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa 

- predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie žiakov a o inventár triedy, 

predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim 

- povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ 

- triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa 

- týždenníkov určuje triedny učiteľ  

- ich povinnosti sú najmä: 

a) pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedy a ostatné pomôcky 

b) na každej hodine zahlásia neprítomných 



c) po 5 minútach oznámia  riaditeľke školy alebo jej iným pedagogickým 

zamestnancom neprítomnosť vyučujúceho na   vyučovacej hodine 

d) cez prestávky vetrajú triedu 

e) po skončení vyučovania umyjú tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria okná, skontrolujú 

uzáver vody 

f) starajú sa o kvety a dbajú o estetické prostredie triedy    

 

 

       

 j.)  Zabezpečenie ochranného opatrenia, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy  

        a vzdelávania podľa §58 ods. 3. Z.z č. 245/2008 
 

 

- 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 ju ostatným znemožňuje, môže riaditeľ školy použiť ochranné 

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

do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy 

alebo poverené osoby  potom bezodkladne privolajú: 

a) zákonného zástupcu žiaka 

b) zdravotnú pomoc v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane 

a podpore verejného zdravia... 

c) policajný zbor v súlade so zákonom č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 

- ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka, o dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo poverená osoba  zápis 

- v prípade častého narušovania vyučovacieho procesu triedy žiakom bude tento na 

základe odporučenia pedagogickej rady preradený do inej triedy 

 

 k.) Výchovné opatrenia riaditeľky školy 
V opatreniach sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

 

A) POCHVALA 
 

1. Pochvala triednym učiteľom(záznam do klasifikačného hárku) 
- za výborný prospech – do priemeru 1,5 

- za reprezentáciu triedy na úrovni školy 

- za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v kolektíve triedy 

- za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín 

- za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 

 

 

 

2. Pochvala riaditeľkou školy  
- výborný prospech – 1,0 

- úspešná reprezentácia školy na úrovni okresu, kraja a vyššie 

- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný skutok, verejné uznanie 

inou osobou alebo inštitúciou 

 

B) OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY 
 



1. Napomenutie triednym učiteľom(  3  až 5 zápisov) 
- nenosenie si ŽK, učebných pomôcok, úboru na telesnú výchovu 

- behanie po triede a po chodbách počas prestávok 

- vyrušovanie počas vyučovania – vykrikovanie, jedenie, rozprávanie bez dovolenia ... 

- nevhodné správanie sa voči spolužiakom 

- nevhodné správanie sa na spoločných podujatiach školy 

- neplnenie si povinností týždenníka 

- za neprezúvanie sa v priestoroch školy 

- za neodôvodnené neskoré príchody na vyučovanie 

- iné priestupky podobného charakteru podľa školského poriadku 

 

 

2. Pokarhanie triednym učiteľom (udeľuje sa písomne do žiackej knižky a 

klasifikačného záznamu) 
a) – od 6 až 8 zápisov  uvedených v bode 1. 

b) – neospravedlnená absencia 1 vyučovacia hodina 

c) – podvádzanie 

- vulgárne vyjadrovanie sa 

- nevhodné správanie sa voči dospelým 

- za šikanovanie – posmievanie sa spolužiakom, nadávky 

- iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom alebo vyučujúcim 

 

3. Pokarhanie riaditeľkou školy (oznamuje  sa písomne rodičom, do klasifikačného 

záznamu a triedneho výkazu ) 
a) – od 9 až 11  zápisov uvedených v bode 1.  

b) – neospravedlnená absencia 2 – 6 vyučovacích hodín 

c) – 2 zápisy uvedené v bode 2.c (pokarhanie triednym učiteľom) 

d) – opakované šikanovanie – posmievanie sa spolužiakom, nadávky 

- úmyselné poškodzovanie školského majetku (písanie na lavicu, rozbitie skla, dvier, skrinky 

a ďalšieho zariadenia) 

- krádež 

- za prinesenie predmetov a manipulovanie s pyrotechnickými hračkami a predmetmi 

ohrozujúcimi zdravie spolužiakov 

- použitie mobilného telefónu počas vyučovacieho procesu 

- fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských 

priestoroch a na školských akciách 

- iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia riaditeľkou školy 

 

 

 

 

4. Znížená známka zo správania 2. stupňa – uspokojivé správanie 

a) – od 12  zápisov uvedených v bode 1. 

b) – neospravedlnená absencia 7 – 14 hodín 

c) – 3 – 5 zápisov uvedených v bode 2.c  

d) – úmyselné ublíženie na zdraví 

- šikanovanie, vydieranie, fyzické útoky 

- úmyselné poškodzovanie školského majetku 

- opakovaná krádež, krádež závažnejšieho charakteru 

- opakované prinesenie predmetov a manipulovanie s pyrotechnickými hračkami a predmetmi 



ohrozujúcimi zdravie spolužiakov 

- opakované fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v 

školských priestoroch a na školských akciách 

- prepisovanie, dopisovanie známok a záznamov v žiackej knižke 

- opakované používanie mobilného telefónu na vyučovaní 

- vandalizmus 

- prejavy rasovej neznášanlivosti 

- zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neposlušné správanie voči zamestnancom školy a iným 

dospelým osobám 

- iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady 

 

5. Znížená známka zo správania 3. stupňa – menej uspokojivé správanie (zdôvodnenie 

sa zapisuje do triedneho výkazu) 

a) – neospravedlnená absencia – 15 – 30 vyučovacích hodín 

b) – za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4. 

 

6. Znížená známka zo správania 4. stupňa – neuspokojivé správanie (zdôvodnenie sa 

zapisuje do triedneho výkazu) 

a) – neospravedlnená absencia – viac ako 30 vyučovacích hodín 

b) – za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 5. podľa uváženia 

pedagogickej rady 

 

 - tento systém odmien a trestov sa vzťahuje v tejto podobe  na žiakov 2.--9. ročníka  

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK  ŠKD 

 

     Popis prevádzky: 

 

1.  ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja 

     a štátnych sviatkov v čase od 6.00 - 17.00 hod. 

     Ranný klub: 6.00 - 7.30 hod.  (do ranného klubu môžu deti prichádzať počas celého    

     otvorenia) 

     Popoludňajší klub: 11.20 -16.00 hod. 

     Konečný klub: 16.00 - 17.00 hod. 

 2.  Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú    

     prihlásení na pravidelnú dochádzku. 

3.  ŠKD sa nachádza v herniach a vo vyčlenených  triedach v budove školy 

     Má samostatný označený vchod. 

4.  Ranný a konečný klub sa prevádzkuje v herniach. 

5.  Rodič má právo zúčastňovať sa na pozvanie príležitostných akcií v ŠKD.   

6.  Dieťa môžu rodičia do ŠKD prihlásiť a odhlásiť na základe vyplnenia písomnej 

     žiadosti, podpísanej zákonným zástupcom. 

     Žiadosť rodič nájde na www.zsjankakralalm.edupage.org 
 

 Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD: 

  

7.  Platba za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom do 10.dňa 

      v mesiaci. Mesačný poplatok je 4,50 eur. 

      Odporúčame uhradiť platbu nasledovne: 



      Do 10. septembra za mesiace IX. – XII.  /18 €/ 

      Do 10. januára za mesiace I. – VI.  /27 €/ na číslo účtu: 8109514001/5600 

8.   Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní v mesiaci, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 

9.   Ak rodič odhlási svoje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie  

      poplatku. 

10. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o  

      znížení,  alebo odpustení poplatku. 

11. Pokiaľ rodič neuhradí stanovený poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité 

      všetky primerané dostupné spôsoby zabezpečenia úhrady, rozhodne riaditeľ školy 

      o neprijatí alebo  vyradení dieťaťa z klubu. 

12. Za príchod dieťaťa do ranného klubu zodpovedajú rodičia. 

13. Prechod detí do oddelení klubu v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka. Ak sú                           

      vytvorené výchovné oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod dieťaťa 

      vyučujúci, ktorý mal poslednú vyučovaciu hodinu v triede, ak nebolo dohodnuté inak. 

14. Za dieťa, ktoré na vyučovaní bolo, ale vychovávateľka ho neprebrala od vyučujúceho 

      vychovávateľka nezodpovedá. 

15. Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe predchádzajúceho písomného                

      oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej  

      starostlivosti     alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Na  

      ospravedlnenie neprítomnosti  dieťaťa v ŠKD, alebo skoršieho odchodu je potrebné  

      doniesť ospravedlnenie, ktoré rodič  nájde na www.zsjankakralalm.edupage.org 

16.  Ak dieťa odchádza z ŠKD bez sprievodu rodiča, právnu zodpovednosť preberá rodič. 

17.  Dieťa nebude z ŠKD uvoľnené na základe telefonického požiadania. 

18.  Ak je dieťa v ŠKD a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo  

       inej záujmovej činnosti v škole, náboženskej výchove zodpovedá za dieťa príslušný   

       vyučujúci alebo vedúci záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v ŠKD a po   

       skončení odovzdá vychovávateľke, alebo podľa dohody s rodičom uvoľňujú dieťa  

       domov. 

19. Aby sa nenarušovala výchovná činnosť, dieťa môže byť uvoľnené z ŠKD len na 

      základe písomného požiadania rodičov, inak je prvý odchod z ŠKD o 15.00 hod. 

      Ďalší v intervaloch o 15.30,16.00, 16.30, 17.00 hod. 

 20. Prosíme rodičov, aby využívali vchod ŠKD. 

 21. Pre výchovné činnosti ŠKD sú využívané aj špeciálne učebne, telocvičňa, ihrisko 

      a iné objekty školy, v ktorých deti dodržiavajú vnútorný poriadok pre žiakov. 

 22. Výchovno-vzdelávací program je zameraný na striedanie činností odpočinkovej a  

       rekreačnej, vzdelávacej a záujmovej. 

23. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Stravné lístky zabezpečujú  

      rodičia v zmysle pokynov vedúcej ŠJ. 

24. Pitný režim zabezpečujú rodičia. Škola formou mliečneho automatu na karty. 

25. Dieťa, ktoré odchádza z ŠKD v sprievode rodiča a rodič si ho do ukončenia  

      prevádzky ŠKD (17.00 hod.) nevyzdvihne, bude poslané samé domov a zodpovednosť 

      za jeho bezpečnosť preberá rodič. 

26. Topánky, vrchné šatstvo si deti odkladajú na určené miesto. Veci, ktoré možno zameniť 

       musia byť označené. (topánky, svetre, vetrovky, stravné čipy,....) 

27. Straty osobných vecí a oblečenia z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného  

      dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a ekonomickou 

       pracovníčkou. 

28. V prípade nevoľnosti, teploty, úrazu vychovávateľka telefonicky upovedomí rodičov. 

29. Vychovávateľka je povinná dohliadnuť na to, aby sa deti pri pobyte na  školskom 

       ihrisku pohybovali len vo vymedzenom priestore tak, aby na ne videla.  



30. V zimnom období sa zakazuje sa žiakom zdržiavať a hrať pod stromami  v školskom 

       areáli. 

31. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov je zakázané. Za donesené osobné  

      hračky nezodpovedá vychovávateľka ani ZŠ. 

32. Dieťa nesmie opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľky . 

33. Dieťa je povinné rešpektovať a plniť pokyny vychovávateľky. 

34. Ak dieťa, ktoré navštevuje ŠKD sústavne narúša činnosť výchovného oddelenia, 

      je neprispôsobivé a jeho zákonní zástupcovia boli o tom vychovávateľkou písomne  

      upozornení, rozhodnutím riaditeľa školy môže byť takéto dieťa z ŠKD vylúčené. 

35. Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá kolektív detí. Za úmyselné  

      poškodenie zaplatí náhradu dieťa, ktoré ju spôsobilo. 

36. Dieťa  v ŠKD dodržia poriadok klubu a dodržiava Školský poriadok ZŠ Janka  

      Kráľa,  s ktorým bolo preukázateľným spôsobom oboznámené .   

 

 

 

 

Školský poriadok bol schválený pedagogickou radou dňa 7.9.2017 

 

 

 

 

                                                                                  PhDr. Eva Vondráková 

                                                                                        riaditeľka školy 


