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 Školský   poriadok    školy 
 

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky č. 320/2008 MŠ o základnej škole, vydáva riaditeľstvo  ZŠ Myjava, 

Viestova ul.č.1  Myjava tento školský vnútorný poriadok školy.  

Školský poriadok školy je súhrn pravidiel, noriem a zásad spolužitia, ktorým sa riadi 

každý žiak, pedag. pracovník a správny zamestnanec školy. Jeho súčasťou je samostatný 

školský poriadok pre žiakov, rodičov a pedagógov školy.  

 

I . ŽIACI 
 

1. Dochádzka žiakov do školy: 

a) Vyučovanie začína o 810 hod. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie 15 minút pred jeho 

začiatkom,  dochádzajúci  žiaci  podľa  príchodu spojov SAD. Budova školy sa otvára o 6 00 hod. 

pre ŠKD a o 7 40 hod. pre ostatných. V prípade nepriaznivého počasia je otvorený vestibul, kde žiaci 

čakajú na otvorenie šatne. Po uzatvorení šatne o 8 20 hod. púšťa žiakov hlavným  vchodom 

zamestnanec školy.  

b) Po príchode do šatne sa žiak prezúva do prezuviek - zdravotne vhodnej obuvi. Osobitnú obuv na 

cvičenie na TEV a TSV a cvičebný úbor si nosí na hodiny telesnej výchovy a pracovný  odev na 

vyučovanie TEH. Odev a obuv si odkladá v šatni do osobnej skrinky vyhradenej pre jeho osobnú 

potrebu. 

c) Žiak prichádza do školy vhodne a slušne oblečený, dbá o osobnú hygienu. 

d) Žiak nosí do školy iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje vo vyučovacom procese a má prísne 

zakázané nosiť do školy a používať zbrane, cigarety a alkohol, omamné látky drogy alebo iné 

veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, Je neprípustné nosiť do školy cenné predmety , väčšie 

sumy peňazí, lebo škola za ich stratu nezodpovedá. Nezodpovedá ani za stratu mobilných 

telefónov, tabletov a prehrávačov, ktoré sú na vyučovaní zakázané používať. Počas vyučovacej 

hodiny je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom používať mobilný telefón. Telefón môže mať 

žiak v skrinke v šatni, kde má svoje súkromie, cez vyučovaciu hodinu len v taške a vypnutý, alebo 

vo vrecku oblečenia, nie v lavici,..V prípade zistenia tohto porušenia bude telefón žiakovi odobratý 

a odovzdaný predvolaným rodičom. V prípade že má žiak mobilný telefón v škole, musí mať počas 

vyučovania vypnuté zvonenie, aby nenarušoval vyučovací proces. Šiltovky a iné pokrývky hlavy 

žiaci odkladajú do skriniek v šatni, rovnako ako jesenné a zimné bundy.  

 

  

2. Správanie žiakov na vyučovaní : 
a) Žiak sa v škole správa slušne v duchu porozumenia, znášanlivosti, dbá na pokyny pedag. 

pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava školský 

vnútorný poriadok školy. 

                                                                                                                                                                                                                                                       

b) Na vyučovanie prichádza včas, riadne pripravený, so všetkými potrebnými pomôckami podľa 

rozvrhu hodín, všetky veci si  pripraví  cez prestávku. Žiacku knižku má vždy pri sebe a dáva si ju 

podpisovať rodičom najmenej 1- krát za týždeň. Na neskoré príchody žiaka na vyučovanie upozorní 

triedny učiteľ rodičov. 
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c) Po zazvonení sedí v tichosti na svojom mieste. Má pri sebe všetky potrebné školské pomôcky. 

Pri vyučovaní pozorne sleduje učiteľov výklad, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje 

a nevyrušuje. Ak chce hovoriť, prihlási sa zdvihnutím ruky. 

 

d) Ak sa žiak nepripravil na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom hodiny. 

 

e) Z ihriska alebo pracovného miesta môže žiak odísť len so súhlasom vyučujúceho. 

 

f) Žiak je povinný šetriť majetok školy, udržiavať v čistote svoje miesto a školské prostredie. 

Prípadné spôsobené škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca vinného žiaka 

podľa rozsahu zavinenia (podľa školského zákona č. 245/2008  § 144 ods. 7 písm. e/ a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 

 

g) Vymeškávanie vyučovania: Ak sa žiak vyučovania nezúčastní pre chorobu, vážne rodinné, 

nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., (rodič čo najskôr hlási triednemu učiteľovi) je 

povinný predložiť tried. učiteľovi ospravedlnenie svojej neprítomnosti,(do troch dní od návratu do 

školy) inak sa považuje neprítomnosť za neospravedlnenú. Uvoľnenie žiaka z vyučovania pre  

vopred  známu príčinu  vyžiada rodič písomnou formou od príslušného triedneho učiteľa ( na max. 

2 dni ) alebo od riaditeľa školy na viac ako 2 dni. Rodič môže celkovo za šk. rok ospravedlniť žiaka 

maximálne spolu na 5 celých vyučovacích dní, ( ak je ospravedlňovanie len po niekoľkých 

hodinách, dni sa sumarizujú na max. počet päť hodín denne a päť dní).  Lekárske potvrdenie sa 

vyžaduje po prekonaní infekčnej alebo nákazlivej choroby alebo pri podozrení na zanedbávanie 

školskej dochádzky.  

h) Ak dá ošetrujúci lekár lekárske potvrdenie o práceneschopnosti žiaka až od tretieho – štvrtého 

dňa práceneschopnosti, triedny učiteľ po zvážení uzná ospravedlnenie rodičov na prvý, druhý, 

prípadne tretí deň bez toho, aby sa tieto započítali  do piatich dní, ktoré môže rodič žiaka za školský 

rok ospravedlniť pre iný dôvod.  

Ak žiak školy zamešká v jednom klasifikačnom období (prvý, alebo druhý polrok školského roka) 

viac ako 200 hodín (alebo z jedného predmetu 12 hodín pri jednohodinovej dotácii a 25 hodín pri 

dvojhodinovej dotácii) riaditeľ školy po konzultácii s vyučujúcimi  daného žiaka môže vydať 

Rozhodnutie o povolení  vykonať  komisionálnu skúšku z určených predmetov v zmysle §5 ods.3 

písm.h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení 

neskorších predpisov... Komisionálne skúšky tak koná žiak na podnet riaditeľa školy.  

Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie: 

Písomné pokarhanie od triedneho  učiteľa:  1- 6 hodín  

Písomné pokarhanie od riaditeľa školy: 7 – 12 hodín  

Znížená známka zo správania na stupeň 2 – uspokojivé: 13 - 24  hodín 

Znížená známka zo správania na stupeň 3 – menej uspokojivé: 25 – 36  hodín 

Znížená známka zo správania na stupeň 4 – neuspokojivé: 37 a viac hodín 

Posúdenie závažnosti a stupeň zníženia známky rieši pedagogická rada.  

Pri udeľovaní zníženej známky zo správania sa bude prihliadať na celkové správanie žiaka 

a predchádzajúce porušovanie  školského poriadku.  

  

3. Správanie žiakov cez prestávky: 

Trvanie prestávky: po 1 vyuč. hodine:   5 minút 

   po 2 vyuč. hodine: 15 minút 

   po 3 vyuč. hodine: 10 minút 

   po 4 vyuč. hodine: 25 minút 

   po 5 vyuč. hodine:   5 minút 

 

Počas malých prestávok (5 a 10 minútových) žiaci neodôvodnene neopúšťajú triedu, 

pripravujú si pomôcky na nasledujúcu hodinu. Prípadne navštívia toalety. Presun žiakov 

z kmeňovej triedy do odbornej učebne je disciplinovaný a  tesne pred začiatkom vyučovacej hodiny 

tak, aby so zazvonením stáli pred učebňou.  
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 Veľké prestávky využívajú žiaci na voľný pohyb, riadia sa pokynmi dozorujúcich učiteľov 

a dbajú na ochranu zdravia spolužiakov i svojho. Žiakov odvádza na stravu učiteľ, ktorý vyučoval 

v danej triede poslednú hodinu pred výdajom obeda. To platí aj o odvádzaní po skončení 

vyučovania. Obedňajšiu prestávku môžu žiaci využiť na pohyb pred budovou školy za pekného 

počasia a dozoru učiteľa (po určení termínu vedením školy). Do odborných učební, dielní, 

telocvične, na školský areál sa žiaci presúvajú tak, aby stihli začiatok hodiny. Cez prestávky sa 

nemôžu zdržiavať na schodoch, v suteréne, v pergole a pred dverami do zborovne. 

 

 

 

4. Odchod žiakov zo školy: 

a) Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiak zanecháva svoje miesto v poriadku, stoličku 

vyloží na lavicu a pod vedením učiteľa odíde do jedálne alebo do šatne. 

 

b) Ak žiak nemá popoludňajšie vyučovanie, triednickú hodinu alebo pohovor s učiteľom,  odchádza 

domov. 

 

c) Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je žiakom dovolené. 

 

d) Ak chce rodič uvolniť žiaka počas vyučovania zo školy, musí dať písomnú žiadosť so 

zodpovednosťou za žiaka  alebo si osobne pre neho prísť. 

 

 

5. Správanie žiakov mimo školy. 

a) Na podujatiach organizovaných školou (vychádzky, výstavy, exkurzie, vých. koncert a pod.) sa 

žiak správa slušne a podľa pokynov učiteľa. 

 

b) Mimo vyučovania sa žiak správa ku všetkým ľuďom úctivo, čestne, priateľsky a slušne. 

 

c) V pohostinských podnikoch a podnikoch verejného stravovania sa žiak vo večerných hodinách 

nesmie zdržiavať bez prítomnosti rodičov. 

 

d) Záverečné hodiny pre žiakov sú: v letnom období od 1.4. - 31.10.  -  do 21 hod., v zimnom 

období 1.11. - 31.3.  -  do 20 hod. Po záverečnej hodine sa žiak môže pohybovať na verejnosti iba 

v sprievode rodičov. 

 

e) Žiakovi školy nie je dovolené neprimerane a hanlivo sa vyjadrovať k práci učiteľov 

a spolužiakov, znevažovať dobré meno školy prostredníctvom sociálnych sietí ( Facebook, Twitter 

a po. ), zapájať sa a vytvárať ankety o vyučujúcich, žiakoch školy, zverejňovať ich fotografie bez 

ich súhlasu, prípadne vystupovať v ich zastúpení na internete. 

 

f) Žiak nepropaguje rasovú neznášanlivosť akoukoľvek formou (ústne, písomne, vlastným konaním 

a pod.). 

 

6. Výchovné opatrenia pri porušení školského poriadku (školský zákon 245/08 Z.z. § 58): 

a) Ak žiak vedome porušuje zásady školského poriadku budú voči nemu vyvodené dôsledky:  

1. Slovné upozornenie vyučujúcim  

2. Zápis do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname    

3. Zápis do žiackej knižky 

4. Napomenutie triednym učiteľom  

5. Pokarhanie triednym učiteľom  

6. Pokarhanie riaditeľom školy  

7.  Zníženie známky zo správania podľa závažnosti priestupkov 

8. Ak uvedené výchovné opatrenia neviedli k náprave, priestupky žiakov sa 

budú   riešiť v spolupráci s CPPPaP prostredníctvom školského 
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psychológa a špeciálneho pedagóga školy, OÚ a MsÚ – odborom 

sociálnych vecí. 

 

Výchovné opatrenia  sú presne špecifikované v školskom  zákone 245/2008 Z.z. a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov, vyhláške  MŠ č. 320/2008 o základnej škole a v Metodickom 

pokyne č. 22/2011   na hodnotenie žiakov  ZŠ, ktoré vydalo MŠ SR,   

kde sa  hovorí:  

1./ POCHVALY a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný 

alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektný vzťah medzi spolužiakmi.  

6/ VÝCHOVNÉ OPATRENIA na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladajú za závažné alebo 

opakované previnenia proti školskému poriadku. Tieto opatrenia predchádzajú spravidla zníženiu 

známky zo správania. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: a/ 

napomenutie od triedneho učiteľa   b/ pokarhanie od triedneho učiteľa   c/ pokarhanie od riaditeľa 

školy. 

7/ Napomenutie od triedneho učiteľa navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí 

v triede vyučujú. Návrh na napomenutie môže dať aj učiteľ vyučujúci jednotlivé predmety po 

prerokovaní s triednym učiteľom. Napomenutie schvaľuje riaditeľ školy. 

8/ Pokarhanie od triedneho učiteľa navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede 

vyučujú a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy.  

9/ Pokarhanie od riaditeľa školy udeľuje riaditeľ  po prerokovaní v pedagogickej rade.  

10/ O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom t. j. 

písomnou formou s podpisom zákonného zástupcu žiaka.  

11/ Udelené opatrenia vo výchove sa zaznamenávajú  do triedneho výkazu alebo katalógového listu 

žiaka. Opatrenia vo výchove sa udeľujú v príslušnom klasifikačnom období. 

12/ Za jedno previnenie sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny. 

13/ V prípade porušenia školského poriadku ohľadom vyrušovania na vyučovacích hodinách, 

nerešpektovania príkazov vyučujúcich, neplnenia si svojich školských povinností, 

nedisciplinovaného správania a ďalších závažných priestupkov žiaka voči školskému poriadku 

môže učiteľ , ak to vyžaduje vzniknutá situácia (nedá sa vec riešiť priamo na vyučovaní, ani cez 

prestávky), na nevyhnutne dlhú dobu riešiť tento priestupok proti školskému poriadku aj po 

vyučovaní. S takýmto postupom je oboznámený a súhlasí zákonný zástupca žiaka. ( spravidla na 

prvom triednom RZ v školskom roku).  

14/ Ak  žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov 

a účastníkov výchovy, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie podľa §58 školského zákona , 

ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z vyučovania a umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za 

prítomnosti pedagogického zamestnanca a riaditeľ bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, 

poprípade zdravotnú pomoc, políciu. 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiaka 
Ustanovuje: 

 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v § 55 až §58 a 

 Vyhláška MŠ o základnej škole č 320/2008  hovorí o hodnotení, klasifikácii 

a pravidlách správania sa žiakov 

 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ  

 ŠVP ISCED I a ISCED II a ŠkVP:  

 (1) Hodnotenie a klasifikácia žiaka sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie a celkové hodnotenie. 

(2) Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje na vyučovacích hodinách z jednotlivých predmetov. 

(3) Celkové hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka, vyjadruje 

výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia z jednotlivých vyučovacích predmetov. 

(4) Stupne celkového hodnotenia sa uvádzajú na koncoročnom vysvedčení. 
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(5) Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 

prvý stupeň školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky 

uvedie: "Žiak získal primárne vzdelanie".  

(6) Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou 

školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: "Žiak získal nižšie stredné vzdelanie". 

(7) Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom ročníku, 

na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: "Žiak získal primárne vzdelanie". 

(8) Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení 

sa do doložky uvedie: "Žiak získal nižšie stredné vzdelanie". 

(9) Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov 

povinnej školskej dochádzky splnil. 

(10) Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho programu 

neklasifikovaný, sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa 

slovo: 

a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol 

žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval, 

b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a 

motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na 

vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, 

celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.  

(11) Celkové hodnotenie a klasifikácia žiaka sa prerokuje a odsúhlasí v pedagogickej rade školy. 

(12) Na informovanie zákonného zástupcu žiaka o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka 

knižka alebo iný informačný prostriedok, ako je elektronická žiacka knižka a iné. 

 

Hodnotenie na 2. stupni ZŠ:  

Pri hodnotení vo všetkých predmetoch dodržiavame metodický pokyn č. 22/2011 a vyučovacie 

predmety klasifikujeme. 

Podľa uznesenia z Pracovnej porady 22.9.2008 sa na 2. stupni výchovy (okrem Etickej 

a Náboženskej) hodnotia známkou v zmysle školského zákona 245/2008Z.z. 

  

Hodnotenie na 1.stupni ZŠ: 

 Pri hodnotení vo všetkých predmetoch dodržiavame metodický pokyn č. 22/2011.  

 V 1.ročníku  hodnotíme výchovné predmety slovne, v  2. až 4. ročníku výchovné  predmety 

klasifikujeme. Slovom ABSOLVOVAL(A) hodnotíme len etickú a náboženskú výchovu, podľa 

zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov §55 ods. 2. Tak, ako bolo prerokované 

v Pedagogickej rade na začiatku šk.roka.   

 

 

Pravidlá správania žiaka vo všeobecnosti 

 
(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 správať slušne 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 a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na  

činnostiach, 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 a upravený. 

(4) Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, 

triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením; nosiť do školy učebnice a 

školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov. 
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(5) Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy; 

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

určených školským poriadkom. 

(6) Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú 

zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok. 

(7) Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených 

prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného 

zástupcu. 

(8) Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a 

pedagogických zamestnancov. 

 

7. Iné povinnosti žiaka: 

a) Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa. 

b) Ak žiak zistí stratu svojej veci oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. 

c) Týždenníkov menuje triedny učiteľ a ich mená zapíše do triednej knihy. 

Povinnosti týždenníkov: 1. Pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia potreby na vyučovanie. 

    2. Na začiatku hodiny hlásia neprítomných. 

    3. Cez prestávky vyvetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu. 

    4. Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, pozatvárajú okná, uzáver 

vody, príp. zhasnú svetlo a skontrolujú čistotu a poriadok v triede. 

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

učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

 

8. Pochvaly a iné ocenenia. 

Upresňuje vyhláška MŠ 320/2008 o ZŠ:  

 (1) Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný 

alebo statočný čin podľa § 58 zákona. 

(2) Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 

(3) Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny 

učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby. 

(4) V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský 

život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie 

aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky. 

(5) Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

Za dlhodobú úspešnú prácu, dobré kolektívne vzťahy medzi spolužiakmi, mimoriadny prejav 

aktivity a iniciatívny alebo iný záslužný čin môže byť žiakovi udelená pochvala alebo odmena: 

a) Pochvala učiteľom do klasifikačného záznamu 

b) Pochvala do žiackej knižky 

c) Pochvala triednym učiteľom  

d) Pochvala riaditeľom školy 

e) Vecná odmena po schválení rodičovskou radou 

 

9. Prevencia a riešenie šikanovania žiakov školy. 

Škola rieši problém šikanovania žiakov podľa Metodického usmernenia č.7/2006-R z 28.marca 

2006  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.  Zodpovednosť 

za riešenie nesie tak triedny učiteľ ako aj rodič v prvom stupni riešenia. V druhom stupni rieši 

problémy riaditeľ školy s rodičmi, výchovnou poradkyňou, školským psychológom a školským 

špeciálnym pedagógom, prípadne zriaďovateľom a odborom sociálnych vecí  MsÚ v Myjave  a aj 

OÚ v Myjave.  

Postupnosť: 1. Triedny učiteľ zistí skutkovú podstatu veci v triede. 

          2. Podľa závažnosti oboznámi so skutočnosťou riaditeľa školy, výchovného poradcu

   školy, školského psychológa a špeciálneho pedagóga.  

          3. V každom prípade oboznámi rodičov. 

          4. V závažných prípadoch požiada o pomoc CPPPaP, políciu a Odbor sociálnych vecí 

   pri MsÚ a OÚ v Myjave.  
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II.  PRÁVA  A POVINNOSTI ŽIAKOV  A  ICH ZÁKONNÝCH 

ZÁSTUPCOV 
 

1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického 

alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného 

postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie. 

2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, 

rozumových a fyzických schopností. 

3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej    

lehote výsledok hodnotenia. 

4. Žiaci so špecifickými vývinovými chybami učenia, ktorí nie sú zaradení do špeciálnych tried, 

majú právo byť hodnotení ako žiaci v špeciálnych triedach. 

5. Žiak 5. až 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac 

z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky. 

6. Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 

I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní, odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, 

o komisionálne preskúšanie.  

7. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na 

triednických hodinách, v školskom časopise, v školskom rozhlasovom vysielaní. 

8. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 

9. Žiak má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie. 

10. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 

11. Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy. 

12. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. 

13. Majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít,   

ktoré organizuje škola. 

14. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu,   

koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa. 

15. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.  

16. Má právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti. 

17. Má právo na rovnosť pred zákonmi SR bez rozdielu. 

18. Má právo byť volený do žiackeho parlamentu. 

Práva a povinnosti tak žiakov, ako aj ich zákonných zástupcov sú určené aj zákone 245/2008 

Z.z. a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, 

 v § 144 nasledovne:  

Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia 

(1) Dieťa alebo žiak má právo na 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

b) bezplatné vzdelanie v základných školách, 

d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 

e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu 

ustanovenom týmto zákonom, 

f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, 

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu 

násiliu, 

l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 
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m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

n) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24. 

(2) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo 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. 

(3) Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne 

učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 

 

(4) Dieťa alebo žiak je povinný 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, 

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, 

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo 

školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie, 

d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne 

zapožičané, 

e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon 

neustanovuje inak, 

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb 

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 

h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade  so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

(5) Zákonný zástupca má právo  vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, 

ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce jeho schopnostiam, 

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

a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno 

uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 

(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali 

deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním 

sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona, 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským 

poriadkom, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,  

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo 

školského zariadenia, 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy. 

 

(7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie 

potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

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

priebeh výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 
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(8) Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu 

nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove 

a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. 

(9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom 

zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo 

školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod 

ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom 

nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo 

náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine 

alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. 

(10) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a 

osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa 

alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť 

dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára. 

§ 145 

(1) Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom. 

(2) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. 

Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka. Žiak nesmie byť v  

úvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka,  pedagogického 

zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného 

stíhania. 

(3)Žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku 

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

sobitného predpisu. 

(4) Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie žiaka postihovať alebo 

znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona. 

(5) Zamestnávateľ, ktorý je základnou školou,  je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný 

zaobchádzať s pedagogickými zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania 

ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom. 

 

 

III. PEDAGOGICKÍ   PRACOVNÍCI 
 

A. UČITELIA 
 

Riaditeľ školy 
 

 Na čele školy je riaditeľ školy, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh Rady školy. 

Riaditeľ školy v zmysle § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

a doplnení neskorších predpisov naposledy zákon 490/2008 Z.z. menuje a odvoláva vedúcich 

jednotlivých útvarov školy, u ktorých to určuje pracovný poriadok. Aj zástupcov školy. Ostatných 

vedúcich zamestnancov menuje priamo. Riaditeľ ako štatutárny orgán školy koná v jej mene vo 

všetkých jej veciach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené 

schválením Rady školy alebo zástupcov zamestnancov na pracovisku. Riaditeľa zastupuje v jeho 

neprítomnosti pedagogický zástupca riaditeľa školy. 

 Riaditeľ školy zodpovedá za dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných 

plánov a učebných osnov, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za 

efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne 

hospodárenie s majetkom v správe štátu, ktorý bol na školu delimitovaný, alebo vo vlastníctve 

školy. 
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Povinnosti a práva: 

 Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje najmä o: 

- prijatí žiaka do školy, 

- odklade začiatku povinnej školskej dochádzky, 

- dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, 

- oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

- oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov a ich častí, 

- povolení absolvovať časť štúdia na škole obdobného typu v zahraničí, 

- uložení výchovných opatrení, 

- povolení vykonať opravnú skúšku, 

- povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

- povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 

nie je žiakom školy, 

- určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, 

poskytovanú mládeži v škole a v školskom zariadení, 

- prerušení štúdia, 

- oznámení zákonného zástupcu žiaka, ktorý nedbá o riadnu školskú dochádzku dieťaťa   

príslušnému orgánu, 

- prijíma všetkých zamestnancov školy do pracovného pomeru a v súvislosti s tým 

zabezpečí vyhotovenie pracovných zmlúv, pracovných náplní a rozhodnutí o plate, 

zabezpečuje personálne obsadenie školy, 

- uzatvára dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tieto práce 

kontroluje, 

- uzatvára dohody o zmene podmienok stanovených v pracovnej zmluve, 

- rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami školy dohodou, výpoveďou, okamžitým 

zrušením pracovného pomeru, zrušením v skúšobnej dobe, 

- preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce, 

- určuje nástup dovolenky na zotavenie podľa plánu dovoleniek, 

- vysiela zamestnancov na pracovné cesty, 

- poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca a 

pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu, 

- nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, 

prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času, 

- určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií zamestnancov školy, 

- vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov školy, 

- rozhoduje o fakultatívnych nárokoch a z toho plynúcich úľavách a hospodárskom 

zabezpečení študujúcich popri zamestnaní, 

- rozhoduje o presune čerpania dovolenky z času školských prázdnin na dobu počas 

školského roku v opodstatnených prípadoch (napr. pridelenie kúpeľnej liečby, 

rekreácia), 

- posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to zaraďuje zamestnancov do 

príslušných funkcií, mzdových taríf, platových stupňov a platových tried podľa 

príslušných mzdových predpisov, 

- rozhoduje o platových postupoch pedagogických zamestnancov, 

- priznáva odmeny a všetky ďalšie pohyblivé zložky mzdy v zmysle platných mzdových 

predpisov (vrátane preradenia do najbližšej vyššej platovej stupnice, než v ktorej by mal 

byť pedagogický zamestnanec zaradený podľa nadobudnutej kvalifikácie, priznania 

osobného príplatku a pod.), 

- priznáva a pri zmene podmienok výkonu práce odníma osobné ohodnotenie, 

- priznáva náhradu mzdy počas čerpania dovolenky na zotavenie, vrátane náhrady mzdy 

za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci, 

- priznáva náhradu cestovného a sťahovacích výdavkov, odlučného a ostatných náhrad, 
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- pri prijímaní zamestnanca do pracovného pomeru rozhoduje na základe dokladu 

o priebehu zamestnaní o zápočte dôb predchádzajúcej praxe pre účely platového 

zaradenia zamestnanca, ako aj o zápočte dôb zamestnania pre určenie nemocenských 

dávok a dĺžky dovolenky na zotavenie - rozhoduje o pridelení počtu nadpočetných hodín 

pedagogickým zamestnancom, 

- pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady školy, 

- priznáva odmeny za zastupovanie neprítomných zamestnancov v súlade s platnými 

mzdovými predpismi, 

- zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa 

nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platných 

predpisov o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, 

- sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy, 

- zamestnancom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a zdravotný 

stav, 

- vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol 

kvalitný, hospodárny a bezpečný, 

- zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť o zamestnancov, 

- zodpovedá za dodržanie právnych a ostatných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a požiarnej ochrane, za týmto účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s  

novými predpismi, 

- zisťuje a bezodkladne odstraňuje príčiny pracovných úrazov a chorôb z povolania, vedie 

ich evidenciu, oznamuje ich príslušným orgánom a robí opatrenia na ich nápravu, 

- v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu zamestnancov, 

- zodpovedá za dodržiavanie všetkých ustanovení Zákonníka práce, pracovného poriadku 

a ďalších platných pracovno-právnych, mzdových a iných predpisov, súvisiacich s touto 

agendou. 

- Psychické ubližovanie a fyzické trestanie v interakcii učiteľ – žiak je zakázané. 

V prípade potreby riešenia nesie riaditeľstvo školy zodpovednosť za všetky aktivity 

školy a musí vyvodiť voči agresorovi aj tvrdšie opatrenia. 

- spolupracuje pri majetkovo-právnom vysporiadaní školy so zriaďovateľom a ostatnými 

právnymi subjektami, 

- zabezpečuje podklady pri uzatváraní hospodárskych zmlúv s inými právnymi 

subjektami, 

- vypracováva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu na 

neinvestičné a stavebné práce, rekonštrukcie, prístavby a pod., 

- spoločne s bezpečnostným technikom školy zabezpečuje a kontroluje vykonávanie 

revízií elektrických inštalácií, bleskozvodov a iných zariadení, vrátane odstránenia závad 

- vypracováva celkový rozpočet ročných výdavkov na údržbu, 

- zabezpečuje vybavenie školy základným vnútorným vybavením, 

- zabezpečuje podklady pre hospodárske zmluvy na projektové práce a kontroluje 

dodržiavanie termínov a správnosť fakturácie za projektové práce, 

- spolupracuje s mestskými a obecnými zastupiteľstvami, 

- kontroluje správnosť faktúr, splátkových listov a záloh na stavebné práce, 

- zúčastňuje sa arbitrážnych sporov 

- vykonáva dozor nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom 

hospodárení a vypracováva návrh opatrení na zabezpečenie splnenia úloh rozpočtu, 

- zabezpečuje správu národného majetku podľa vyhlášky o správe majetku štátu, 

- zabezpečuje hospodárenie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších 

finančných predpisov, 

- zabezpečuje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku a z Vyhlášky o dokumentácii stavieb, 

- kontroluje preberané stavebné práce, kvalitu prác a zabezpečuje cenovú kontrolu po 

porade s odborníkmi, 

- vstupuje do jednania s inými právnymi subjektami v súvislosti so sponzorskou 

činnosťou a reklamným využitím priestorov školy, 
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- Podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 5: 

- (1) Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ. 

- (2) Riaditeľ zodpovedá za 

- a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 

- b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného 

- programu, 

- c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

- zamestnancov, 

- d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

- činnosti školy alebo školského zariadenia, 

- e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 

- f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia, 

- g) rozpočet, financovanie  a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 

- zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia, 

- h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského 

- zariadenia. 

- (3) Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o 

- a) prijatí žiaka do školy, 

- b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, 

- c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, 

- d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

- e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich 

- častí, 

- f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 

- g) uložení výchovných opatrení, 

- h) povolení vykonať komisionálnu skúšku, 

- i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 

- nie je žiakom školy, 

- j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť 

- poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, 16) 

- k) individuálnom vzdelávaní žiaka, 

- l) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so 

- súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 

- m) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, 

- n) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu. 
 -    Riaditeľ aj zástupcovia riaditeľa spolu a rovnako zodpovedajú za prácu školského      

špeciálneho pedagóga, školského psychológa a správcu siete, čo vyplýva s ich dodatočnej náplne 

práce. Riadia priamo záujmové útvary školy podľa Nariadenia vlády č. 422/2009 zo 

7.10.2009 § 7 odsek 1. Medzi ne patrí aj riadenie záujmových útvarov školy. (schválené 

zriaďovateľom od 1.11.2009) 

 

Pedagogický zástupca riaditeľa školy  
 Pedagogického zástupcu riaditeľa školy, v zmysle ustanovení § 5 zákona č.552/2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme, menuje riaditeľ školy na základe výsledkov výberového 

konania (podľa pracovného poriadku školy). Riaditeľ školy odvoláva zástupcu riaditeľa školy 

v zmysle ustanovení Zákonníka práce (ods. 1 § 252 ZP). Pedagogický zástupca zastupuje riaditeľa 

školy v prípade jeho neprítomnosti v rozsahu stanovenom kompetenciami. Pedagogický zástupca 

má zároveň na starosti koordináciu výchovno-vzdelávacej činnosti na škole.  

Povinnosti a práva: 

- upozorňuje riaditeľa školy na porušenia právneho poriadku v činnosti školy a navrhuje 

opatrenia na nápravu stavu, 

- poskytuje vo veciach týkajúcich sa školy právne rady, konzultácie a informácie o 

právnych predpisoch, arbitrážnych a súdnych rozhodnutiach vedúcim zamestnancom a 
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ostatným zamestnancom školy, priamo riadi činnosť špeciál. pedagóga školy,  

 psychológa školy i správcu siete. Pripravuje štatistické výkazy súvisiace s chodom 

školy.  

- poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, 

- zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných 

štatistických výkazov podľa stanovených termínov v požadovanom rozsahu, 

- zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy a priamej výchovno-vzdelávacej práce so 

žiakmi, zodpovedá a riadi časť kompetencií práce špeciálneho pedagóga školy, 

- vedie evidenciu o neprítomných učiteľoch (PN, OČR, ostatné) a pripravuje ich 

zastupovanie, 

- vydáva učebnice a učebné pomôcky triednym učiteľom, 

- kontroluje fond učebníc a učebných potrieb, metodického materiálu, 

- zostavuje predpísané štatistiky, kontroluje a vyhodnocuje mesačne školskú dochádzku 

žiakov. 

- Riadi priamo záujmové útvary školy podľa Nariadenia vlády č. 422/2009 zo 7.10.2009 § 

7 odsek 1.  
 -    Riaditeľ aj zástupcovia riaditeľa spolu a rovnako zodpovedajú za prácu školského      

špeciálneho pedagóga, školského psychológa a správcu siete, čo vyplýva s ich dodatočnej náplne 

práce. Riadia priamo záujmové útvary školy podľa Nariadenia vlády č. 422/2009 zo 

7.10.2009 § 7 odsek 1. Medzi ne patrí aj riadenie záujmových útvarov školy. (schválené 

zriaďovateľom od 1.11.2009) 

 

Pedagogický zástupca riaditeľa školy (štatutárny zástupca) 

 

Je priamo podriadený riaditeľovi školy: 

Povinnosti a práva: 

- upozorňuje riaditeľa školy na porušenia právneho poriadku v činnosti školy a navrhuje 

opatrenia na nápravu stavu, 

- poskytuje vo veciach týkajúcich sa školy právne rady, konzultácie a informácie o 

právnych predpisoch, arbitrážnych a súdnych rozhodnutiach vedúcim zamestnancom a 

ostatným zamestnancom školy, 

- poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávac. procesu na škole, priamo riadi činnosť špeciál. pedagóga školy, 

psychológa školy i správcu siete.  

- pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia pedagogickej rady školy, 

- zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných 

štatistických výkazov podľa stanovených termínov v požadovanom rozsahu, 

- zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy a priamej výchovno-vzdelávacej práce so 

žiakmi, zodpovedá a riadi časť kompetencií práce špeciálneho pedagóga školy, 

- vedie evidenciu o neprítomných učiteľoch (PN, OČR, ostatné) a pripravuje ich 

zastupovanie, 

- zostavuje predpísané štatistiky, kontroluje a vyhodnocuje mesačne školskú dochádzku 

žiakov. 

- vedie knihu objednávok pre školu a potvrdzuje tieto objednávky, 

- zabezpečuje inventarizáciu podľa vyhlášky o inventarizácii hospodárskych prostriedkov, 

- zodpovedá za vedenie ústredného inventára školy a za  inventáre vedúcich kabinetov. 

- Riadi priamo záujmové útvary školy podľa Nariadenia vlády č. 422/2009 zo 7.10.2009 § 

7 odsek 1.  
 -    Riaditeľ aj zástupcovia riaditeľa spolu a rovnako zodpovedajú za prácu školského      

špeciálneho pedagóga, školského psychológa a správcu siete, čo vyplýva s ich dodatočnej náplne 

práce. Riadia priamo záujmové útvary školy podľa Nariadenia vlády č. 422/2009 zo 

7.10.2009 § 7 odsek 1. Medzi ne patrí aj riadenie záujmových útvarov školy. (schválené 

zriaďovateľom od 1.11.2009) 
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1). Povinnosti a práva učiteľa: 
 

a) Učiteľ je povinný byť v škole 20 min. pred začiatkom vyučovania. Dozorkonajúci učiteľ už od 

7,45 h. Neskorý príchod (prípadnú neprítomnosť-LV,OČR,...) hlási vedeniu školy ešte pred 

vyučovaním max. do 8,00 hod. s uvedením príčin oneskorenia.  Učitelia dochádzajúci do práce 

spojmi SAD prichádzajú do školy po príchode autobusu. 

b)  Učiteľ je povinný pred vyučovaním pripraviť si všetky potrebné učebné pomôcky, aby nebolo 

narušované vyučovanie a skracovaný pracovný čas. Nástup na vyučovacie hodiny je ihneď po 

zazvonení. Zápisy do triednych kníh robí dôkladne a pravidelne na začiatku vyučovacej hodiny. 

Vedie si záznamy o nadčasovej práci. 

c) Učiteľ je povinný zúčastňovať sa porád a schôdzí, zastupovať neprítomných učiteľov, kvalitne 

vykonávať dozor (cez prestávky aj v žiackych WC) podľa rozvrhu, pracovať podľa pracovnej 

zmluvy a rozvrhu hodín. 

d) Každý učiteľ je povinný používať schválené učebnice, dodržiavať prac. čas, pravidelne hodnotiť 

a kontrolovať prácu žiakov, starať sa o ich hygienu a bezpečnosť. Po skončení vyučovania je 

povinný odviesť žiakov do šatní, resp. do jedálne.( určených stravníkov aj po štvrtej vyučovacej 

hodine).  

e) Pri akciách, ktoré sú organizované mimo školy, dbá na dodržiavanie všetkých predpisov 

týkajúcich sa uvedených akcií. 

f) Odchod z budovy školy počas prac. doby je zakázaný, v nutnom prípade je povinný každý učiteľ 

hlásiť vedeniu školy s písomným záznamom o opustení školy. 

g) Každý učiteľ musí byť na vyučovanie preukázateľne pripravený. Do 5 rokov pedag. praxe, príp. 

ak vyučuje predmet, ktorý nemá v aprobácii, aj písomne. Pri hodnotení a klasifikácii musí 

dodržiavať platný klasifikačný poriadok. Pri hodnotení výchov na druhom stupni postupuje 

podľa zákona 245/2008 Z.z. a citlivo pristupuje k hodnoteniu každého jednotlivca podľa 

pokynov z pracovných porád ( od septembra  2008).  

h) Okrem priamej výchovno-vzdelávacej činnosti sú učitelia povinní vykonávať i ďalšie práce, 

ktoré súvisia s prácou školy podľa pokynov riaditeľa školy. 

i)   V prípade že vyučujúci musí poslať žiaka mimo triedy vo vyučovacom procese (poslanie TK, 

WC, zabudnutie vecí v kmeňovej triede,...) pošle so žiakom ešte jedného slušného žiaka, ktorý sa 

pre bezpečnosť samotného žiaka i školy bude celý čas pohybovať v jeho blízkosti až po návrat 

do triedy. Toto platí aj pre vrátenie sa pre osobné veci v inej, alebo svojej triede. 

 

j)  POSTUPNOSŤ RIEŠENIA PROBLÉMOV SO ŽIAKMI ZO STRANY UČITEĽOV: 

 vzniknutý problém rieši so žiakom vyučujúci 

 závažnejší problém rieši so žiakom vyučujúci spolu s triednym učiteľom, psychológom 

školy, špeciálnym pedagógom  a vých. poradcom  

 závažný alebo opakujúci sa problém rieši vyučujúci a triedny učiteľ s  psychológom 

školy, špeciálnym pedagógom  a vých. poradcom  

 triedny učiteľ a zástupca riaditeľa s  psychológom školy, špeciálnym pedagógom  a vých. 

poradcom a rodič spoločne 

 v prípade veľmi závažného problému, ktoré nebolo možné vyriešiť v predošlých bodoch 

riešia kompetentní s riaditeľom školy 

 Výchovná poradkyňa z riešení spisuje záznam.  

 Na TEV a TSV žiak, ktorý bezdôvodne necvičí tri krát – učiteľ TV rieši s triednym 

učiteľom, ktorý preukázateľne oboznámi rodičov aj s následkami ďalšieho necvičenia. 

Ak žiak necvičí bez príčiny viac ako 5-krát, rieši vzniknutú situáciu učiteľ TEV a TSV 

s triednym učiteľom a riaditeľom školy riaditeľským predvolaním rodičov, riaditeľským 

pokarhaním, prípadne až návrhom na zníženú známku zo správania.  

 

 

1a)  Povinnosti a práva triednych učiteľov: 
 

a) Využiť všetky možnosti a podmienky na spoznanie žiakov, vých. problémov a situácie v triede. 
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b) Koordinovať vých. pôsobenie všetkých vyučujúcich v triede v spolupráci s výchov. poradcom 

školy. 

c) Využiť všetky formy spolupráce s rodičmi žiakov a informovať ich o práci žiaka v škole i mimo 

nej ako aj o vnútornom poriadku školy. 

d) Spolupracovať s vychovávateľkami ŠKD. 

e) Dbať o vývoj talentovaných žiakov, starať sa o slabších žiakov. 

f) Dôsledne viesť triednu dokumentáciu. 

 

g) Menuje a riadi samosprávu triedy. 

h) Problémy so žiakmi rieši priebežne a na triednických hodinách. 

i) Dbá na to, aby žiaci nepísali v jeden deň dve väčšie písomné práce. 

j) Zaraďuje do práce triedy prierezové témy 

 

 

1b)  Povinnosti a práva správcov kabinetov: 
 

a) Stará sa o zverené učebné pomôcky a knihy 

b) Hmotne zodpovedá za zverený majetok 

c) Pravidelne dopĺňa učebné pomôcky, robí inventarizáciu. 

d) Je zodpovedný za uzamykanie kabinetu a dodržiavanie protipožiarnych opatrení. 

e) V kabinete má vypracovaný súhrn bezpečnostných opatrení a pravidlá pre pobyt žiakov v špec. 

učebni. 

 

 

1c)  Povinnosti a práva učiteľov vykonávajúcich dozor: 
 

a) Zabezpečiť poriadok a bezpečnosť žiakov pred vyučovaním, cez prestávky, i po vyučovaní na 

dobu 25 minút pred začiatkom vyučovania a 10 minút po skončení vyučovania. 

b) Výmenu dozorov dohodnutú medzi učiteľmi treba vopred nahlásiť vedeniu školy. 

c) Pri mimoškolských akciách je každý povinný sa zoznámiť s osobitnými predpismi pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia  pri hromadných školských akciách a dodržiavať ich. 

d) Dozory treba vykonávať zodpovedne podľa pravidiel správania sa žiakov cez prestávky 

a vyučovanie. 

 

1d) Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší 

úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje 

rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká 

kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa záznam o úraze.  

 

A. Povinnosti a práva vedúcich PK a MZ. 
 

1. Vypracovať v spolupráci s učiteľmi patriacimi do PK plán práce, analýzu a hodnotenie PK    

a MZ. 

     2. Pravidelne zvolávať zasadnutia PK a MZ podľa plánu a riešiť problémy, ktoré sa v práci    

vyskytli. 

     3. V prípade potreby zvolať i mimoriadne zasadnutie PK a MZ. 

     4. Pomáhať menej skúseným učiteľom metodickými radami, ak o to požiadajú. 

     5. Zúčastňovať sa hospitácií na vyučovacích hodinách s vedením školy, ak o to požiada. 

     6. Pozývať na zasadnutia aspoň raz za šk.rok vedenie školy.   

 

B. Povinnosti a práva vychovávateliek v ŠKD 
 

1. Zabezpečujú výchovu a vzdelanie žiakov v čase mimo vyučovania. 

2. Za prácu celého klubu zodpovedá vedúca vychovávateľka. 

3. Sú povinné sa písomne pripraviť na výchovnú prácu. Vypracovávajú  rozvrhy zamestnania 

v zmysle školského zákona 245/2008 Z.z.  Zodpovedajú za inventár v oddelení. 
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4. Vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu. 

5. Okrem priamej výchovnej činnosti sú povinné vykonávať i ďalšie práce, ktoré súvisia 

s prácou školy podľa pokynov riaditeľa školy. 

6. Sú priamo zodpovedné za bezpečnosť zverených žiakov počas celej doby ich pobytu v  

ŠKD. 

7. Priamo podliehajú riadeniu zástupcu pre prvý stupeň a riaditeľovi školy 

 

 

C. Všeobecné práva pedagogických zamestnancov 
 

1. Každý má právo na mzdu za vykonanú prácu. 

2. Každý má právo sa sťažovať pri nedodržiavaní jeho pracovných podmienok. 

3. Každý má právo na ochranu zo strany OZ. 

4. Každý má právo na OOP podľa predpisu. 

5. Každý má právo na oddych podľa ZP. 

6. Každý má právo na zákonnú dovolenku. 

7. Každý má právo stravovať sa v ŠJ. 

8. Ak je pracovník nútený pracovať 8 hod. a viac, má právo požiadať o 30 min. prestávku na 

oddych. 

Preventívne prehliadky sa podľa  zákona 140/2008  Z.z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa povinne nevykonávajú, ale kto pracuje neustále 

s počítačom, musí prehliadku absolvovať každé dva roky.  

 

D.  Spolupráca učiteľov s rodičmi 

 

 Učitelia úzko spolupracujú s rodičmi detí. Spolupráca  je vykonávaná  prostredníctvom  

rodičovských združení  minimálne štyrikrát za školský rok. Podľa potreby sú učiteľmi zvolávané aj 

mimoriadne a individuálne RZ  a združenia a stretnutia na základe iniciatívy samotných rodičov.  

Rodičov združuje OBČIANSKE ZDRUŽENIE  Rodičia a priatelia školy ZŠ Myjava, Viestova 

ulica. Združenie má presnú štruktúru OZ, danú zákonom a štatútom, kde v Rade rodičov je 

zastúpenie rodičmi z každej triedy školy. Učitelia sa stretávajú a riešia problémy s rodičmi aj 

individuálne  v prvom rade pozvaním na pôde školy a v krajnom prípade zlej spolupráce ( rodičia 

nereagujú na pozvanie do školy) aj návštevou v rodine. 

V rámci  dobrých vzťahov  prehlbujeme  spoluprácu  učiteľ – rodič – žiak.  

 

 

Vnútorný režim školy – prevádzkoví pracovníci. 
 
O úspešnom chode školy z hľadiska prevádzky sa starajú prevádzkoví pracovníci. 

 

Povinnosti a práva: 

 

1. Hospodárka školy (hlavná účtovníčka, pokladníčka, správca archívu): 
 

a) vykonáva svoju prácu podľa prac. zmluvy a náplne práce 

b) vypracúva v spolupráci s vedením školy rozpočet 

c) prijíma, odosiela a eviduje poštu 

d) vybavuje všetky finančné operácie  

e) dbá o racionálne hospodárenie s financiami zo štátneho rozpočtu 

f) vedie pokladničnú hotovosť 

g) vedie archív školy 
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2. Mzdová účtovníčka: 
 

a) vykonáva svoje práce podľa prac. zmluvy a náplne práce 

b) dbá o včasné a presné vyplácanie miezd, odvod peňazí do fondov a všetko, čo súvisí 

s vyplácaním  miezd 

c) spracúva inventarizáciu majetku 

d) kopíruje potrebné materiály, píše veci podľa  nariadenia, chystá plány a poriadky, plány práce 

a pod. 
 

3. Vedúca ŠJ:  
 

a) pracuje podľa prac. zmluvy a náplne práce 

b) dbá o včasné zaobstaranie potravy pre stravovanie 

c) vypracúva jedálny lístok 

d) spoluzodpovedá za dozor v jedálni 
 

4. Školník: 
 

a) pracuje podľa svojej prac. zmluvy a náplne práce 

b) kontroluje žiakov v šatni pri príchode do školy i pri odchode zo školy 

c) usmerňuje prácu upratovačiek 

d) obstaráva čistiace potreby a prostriedky pre údržbu a prevádza opravy 

e) zabezpečuje zastupovanie za neprítomné upratovačky 

f) v prípade potreby pomáha upratovačkám  pri ich práci 

g) dbá o to, aby sám a upratovačky dodržiavali stanovený prac. čas, vykonávali svoju prácu čo 

najsvedomitejšie a dodržiavali bezpečnostné predpisy 
 

5. Údržbár: (momentálne vykonáva túto činnosť školník, ktorý je aj kurič) 
 

6. Upratovačky: 
 

a) vykonávajú prácu podľa prac. zmluvy a náplne práce 

b) dbajú o čistotu pridelenej upratovanej plochy 

c) dodržiavajú bezpečnostné predpisy, s ktorými boli oboznámené 

d) vyžadujú od školníka vytváranie dobrých podmienok na upratovanie 

 

7. Kuchárky a pomocníčky v kuchyni: 
 

a) pracujú podľa prac. zmluvy a náplne práce 

b) hlavná kuchárka pracuje podľa pokynov vedúcej ŠJ a usmerňuje prácu pomocných pracovníčok 

c) dbá na dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci 

d) je zodpovedná za to, že strava je uvarená kvalitne a v správnej skladbe 

e) pomocníčky v kuchyni pracujú podľa pokynov vedúcej kuchárky 
 

8. Práva prevádzkových prac. školy 
 

a) Každý má právo na mzdu za vykonanú prácu. 

b) Každý má právo sa sťažovať pri nedodržiavaní jeho pracovných podmienok. 

c) Každý má právo na ochranu zo strany OZ. 

d) Každý má právo na OOP podľa predpisu. 

e) Každý má právo na oddych podľa ZP. 

f) Každý má právo na zákonnú dovolenku. 

g) Každý má právo stravovať sa v ŠJ. 

h) Ak je pracovník nútený pracovať 8,5 hod. a viac, má právo požiadať o 30 min. prestávku na 

oddych. 
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9. Úrazovosť na pracovisku  

 

Úrazy v škole sa riešia v zmysle Metodického usmernenia č. 4/2009-R  k zavedeniu jednotného 

postupu škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.  

(školský úraz, registrovaný školský úraz, neregistrovaný školský úraz, spisovanie záznamu, 

evidencia a štatistická evidencia úrazov,...). 

 

Všetky činnosti zamestnancov sú podrobne rozpracované v Pracovnom poriadku školy  
 

 

 

 

 

 

 

Školský  poriadok školy nadobudol účinnosť  1. 2. 2004  
 

 

Aktualizovaný bol dňa   3.9.2008  v zmysle  zákona o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve č. 596/2003 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 320/2008 MŠ o základnej škole, dňa 21.10.2009 v zmysle 

vyhlášky MŠ č. 437/2009 a nariadenia vlády č. 422/2009 zo 7.10.2009. Ďalej bol aktualizovaný 

5.9.2011 ohľadom hodnotenia žiakov prvého stupňa a 2.5.2011 v zmysle Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.   

 

DODATOK č.    

 k ŠKOLSKÉMU PORIADKU ŠKOLY  platný od šk. roka 2017/2018 

 

Ak dá ošetrujúci lekár lekárske potvrdenie o práceneschopnosti žiaka až od tretieho – štvrtého dňa 

práceneschopnosti, triedny učiteľ po zvážení uzná ospravedlnenie rodičov na prvý, druhý, prípadne 

tretí deň bez toho, aby sa tieto započítali  do piatich dní, ktoré môže rodič žiaka za školský rok 

ospravedlniť pre iný dôvod.  

V šk. poriadku hlavný bod I.  žiaci  bod 2 písmeno h) 

 

 
Prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa 30. 8. 2017 
 

S dodatkom platí od 23.10.2017  

 

 

 

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

             Mgr. Zdenko Šimo  

                          riaditeľ školy 
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Školský poriadok ZŠ Viestova ul. č. 1 Myjava 

(školský zákon č.245/2008Z.z. §153) 

 

 
1. Pred vstupom do triedy sa žiaci musia prezuť v šatni do prezúvok, odložiť čiapky, aj šiltovky a  

bundy. 

2. Vyučovanie sa začína o 8 10 hod. Žiak je povinný prísť na vyučovanie 15 min. pred začiatkom. 

(Dochádzajúci žiaci podľa príslušných spojov ). Učitelia od 7,45 h. vykonávajú na chodbách 

dozory. 

3. Päť minút pre začiatkom vyučovacej hodiny sú žiaci v triedach a pripravujú sa na hodinu. Po 

zazvonení sedí žiak na mieste podľa zasadacieho poriadku s pripravenými vecami na hodinu. 

4. Cez prestávky trvajúce 5 a10 minút sa žiaci nezdržiavajú na chodbách, sú v triede. (Výnimka 

platí  pre použitie WC). 

5. Cez prestávku trvajúcu 15 a 25 min. sa môžu žiaci prechádzať po chodbe, žiaci však nemôžu 

svojvoľne opustiť svoje poschodie. 

6. Na obed (od 11,40 hod) odchádzajú žiaci spolu s vyučujúcim. Po skončení vyučovania si žiaci 

upracú  svoje miesto a triedu a vyložia stoličky. S vyučujúcim odídu na obed, alebo do šatne. 

7. V škole zdravíme: „Dobré ráno, dobrý deň – dovidenia“. Správame sa úctivo k  starším ľuďom 

a všetkým spolužiakom. 

8. Pedagogických a prevádzkových pracovníkov oslovujú žiaci pani (pán) učiteľka, 

vychovávateľka, učiteľ, upratovačka, kuchárka, školník, údržbár, sekretárka a správajú sa k nim 

úctivo. 

9. V čase mimo vyučovania sa žiaci môžu zdržiavať v škole len ak navštevujú nepovinné predmety, 

ŠKD a rôzne krúžky, ktoré v škole vedú dospelé osoby. Inak sú povinní po skončení vyučovania  

opustiť školu a nezdržiavať sa v jej priestoroch.  Po vyučovaní sa žiaci zdržujú v triede len za 

prítomnosti vyučujúceho. 

10. Po chodbách nie je dovolené behať, naháňať sa. Žiaci sa správajú ohľaduplne voči spolužiakom, 

zamestnancom školy a školskému majetku. V prípade úmyselného poškodenia majetku školy musia 

podľa školského zákona č.245/2008 škodu nahradiť. 

11. Týždenníci vykonávajú službu v triede podľa pokynov triedneho učiteľa, dbajú na poriadok 

a vetranie cez prestávky. 

12. Vstup do kotolne je pre žiakov prísne zakázaný. 

13. Žiak nesmie bez dovolenia opustiť školu pred skončením  vyučovania. 

14. Žiak prichádza za vyučujúcim cez prestávku k zborovni len v nutných prípadoch. 

15. Sťahovanie žiakov do odborných učební (zemepisná, fyzikálna, chemická, dielne, jazyková, ... ) 

prebieha tesne  pred začiatkom vyučovacej hodiny. 

16. Žiakom je prísne zakázané nosiť do školy a používať zbrane, cigarety a alkohol, omamné 

látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Je neprípustné nosiť do školy 

cenné predmety , väčšie sumy peňazí, lebo škola za ich stratu neručí. Neručí ani za stratu 

mobilných telefónov, tabletov a prehrávačov, ktoré sú na vyučovaní zakázané používať.   

17.  V prípade porušenia školského poriadku ohľadom vyrušovania na vyučovacích hodinách, 

nerešpektovania príkazov vyučujúcich, neplnenia si svojich školských povinností, 

nedisciplinovaného správania a ďalších závažných priestupkov žiaka voči školskému poriadku 

môže učiteľ , ak to vyžaduje vzniknutá situácia (nedá sa vec riešiť priamo na vyučovaní, ani cez 

prestávky), na nevyhnutne dlhú dobu riešiť tento priestupok proti školskému poriadku aj po 

vyučovaní. S takýmto postupom je oboznámený a súhlasí zákonný zástupca žiaka. ( spravidla na 

prvom triednom RZv školskom roku).  

 

 

 

 

         Mgr. Zdenko Šimo 

             riaditeľ školy 


