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ZŠ s MŠ Cádrova 23, 831 01 Bratislava

Vnútorný poriadok školy 
 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava, vydáva tento školský poriadok pre 

žiakov školy, ktorý vychádza zo školského zákona č. 245/2008 Z. z. z 22.5.2008 a z vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 z 23. júna 2008 o základných školách. 

Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich práv. Zároveň má však povinnosť riadiť sa podľa 

schválených pravidiel tohto poriadku a to rovnako aj na školskom výlete, lyžiarskom a plaveckom výcvikovom 

kurze, v škole v prírode a ostatných podujatiach organizovaných školou a aktuálnymi dodatkami. 

Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak. 

Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava 

Vnútorný poriadok školy. Žiak sa tak správa aj mimo školy, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby 

neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe. 

Milý žiak, žiačka! 

 

I. Práva a povinnosti moje a mojich rodičov (zákonných zástupcov) 

Moje práva: 

1. Mám právo bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného 

presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia môjho rodiča na 

bezplatné vzdelávanie.  

2. Mám právo na vzdelanie zamerané na vývin mojej osobnosti, rozvoj môjho talentu, rozumových a 

fyzických schopností. 

3. Mám právo na ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.  

4. Mám právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých som hodnotený. Pri ústnej odpovedi som 

oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a 

praktických činností sa dozviem najneskôr do 10 dní, pričom mám právo do nich nahliadnuť. 

5. Mám právo v prípade, že som žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, byť hodnotený a 

klasifikovaný so zohľadnením môjho postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých 

sa prejavuje moje postihnutie aj v klasifikácií správania.  

6. Mám právo na ochranu svojho súkromia ako aj na ochranu svojej rodiny. 

7. Mám právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 

8. Mám právo na ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno–vzdelávacom procese. 

9. Mám právo na dodržiavanie základných psychohygienických noriem vo výchovno–vzdelávacom procese 

(absolvovať najviac dve    písomné práce denne trvajúce viac ako 25 minút a tri ústne známkované 

odpovede). 

10. Mám právo na demokratický, objektívny a tolerantný prístup v škole, na komunikáciu s učiteľom vo forme 

dialógu. 

11. Mám právo na omyl. 

12. Mám právo získať informácie, ktoré potrebujem a ktoré ma zaujímajú. 

13. Mám právo položiť otázku a dostať odpoveď. 

14. Mám právo na  zrozumiteľný výklad učiva v príslušnom ročníku podľa platných učebných osnov. 



2 

 

 

15. Mám právo na pomoc zo strany učiteľa, ak mám problémy. 

16. Mám právo povedať svoj názor vhodným spôsobom. 

17. Mám právo oponovať a argumentovať, ak s niečím nesúhlasím, vhodným spôsobom. 

18. Mám právo na zapožičanie učebníc. 

19. Mám právo ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred začiatkom hodiny zo závažného 

dôvodu. 

20. Mám právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora 

drogovej prevencie a školského psychológa, ak to potrebujem. 

21. Mám právo na to, aby sa učitelia a spolužiaci ku mne správali slušne a ohľaduplne.   

22. Mám právo mať pocit istoty, bezpečia, spokojnosti a radosti z učenia sa a pobytu v škole. 

23. Mám právo na objektívne hodnotenie. 

24. Môžem požiadať učiteľa o pomoc pri šikanovaní. 

25. Môžem požiadať o uvoľnenie z vyučovania.  

26. Mám právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy a počas prestávok dodržujem pokyny 

pedagogického dozoru. 

 

Moje povinnosti: 

1. Som povinný osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú 

prácu a ďalšie štúdium na strednej škole. Som zodpovedný za svoje študijné výsledky počas celého štúdia. 

2. Som povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov  

         zodpovedného vyučujúceho a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných aj nepovinných     

         predmetov, na ktoré sa prihlásim. 

3. Som povinný osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť 

disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole aj mimo 

nej tak, aby som robil česť sebe i škole. 

4. Som povinný chrániť vlastné zdravie, zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní 

poriadku v škole a jej okolí. Dodržiavať vnútorný poriadok školy v odborných učebniach, laboratóriách, 

dielňach, telocvični, na športovom ihrisku a v ostatných priestoroch školy. 

5. Som povinný ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu. 

Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohrozovať moje zdravie, bezpečnosť, 

majetok jednotlivca a školy. Zvlášť ohľaduplne sa správam k telesne postihnutým spolužiakom a som im 

vždy nápomocný, ak to potrebujú. 

6. Som povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, dodržiavať vnútorný poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy. 

7. Som povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mi boli bezplatne 

zapožičané, taktiež majetok školy a majetok, ktorý na výchovu a vzdelávanie škola používa. 

8. Som povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť spolužiakov a zamestnancov školy a rešpektovať ich pokyny, ktoré 

sú v súlade s právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

 

Práva mojich rodičov (zákonných zástupcov): 

1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a 

mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

podľa školského zákona. 

2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom. 

3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

6. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánu školskej   samosprávy. 

7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 
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Povinnosti mojich rodičov (zákonných zástupcov): 

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

povinností. 

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

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

4. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

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

a vzdelávania. 

5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

6. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy 

pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa platného školského zákona. 

7. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole 

bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Neprítomnosť žiaka v škole, ktorá trvá najviac tri po 

sebe nasledujúce vyučovacie dni,  ospravedlňuje rodič, v odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať 

lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenie jeho neprítomnosti. Ak 

neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží 

rodič potvrdenie od lekára. 

8. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať 

učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté, resp. povolené riaditeľom 

školy alebo jeho zástupcom. 

9. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 

 

 

II.  Organizácia vyučovania 

 

1.    Dodržiavam vyučovací čas a čas prestávok. Zvonenie oznamuje začiatok a koniec hodiny, nie pokyn  

k presunu na vyučovaciu hodinu do inej miestnosti. 

2.    Časový rozvrh vyučovania a prestávok: 

  

 1.      hodina          8.00   -   8.45 

  2.      hodina          8.55   -   9.40 

  3.      hodina          10.00  - 10.45 

  4.      hodina         10.55 – 11.40 

  5.      hodina         11.50 -  12.35 

  6.      hodina         12.45 -  13.30 

  7.      hodina         14.00 -  14.40  

3.    Na mimotriednu a mimoškolskú činnosť prichádzam do vymedzených priestorov budovy školy ako na    

vyučovanie len so zodpovedným vedúcim, resp. po dohode s ním. 

4.     Svojvoľne neopúšťam budovu školy. V prípade potreby ohlasujem svoj odchod triednemu učiteľovi, 

v jeho  neprítomnosti ZRŠ alebo RŠ. 

5.     Pri presunoch na telesnú výchovu a z telesnej výchovy dodržiavam všetky bezpečnostné opatrenia. 

 

III. Dochádzka do školy 

 

1.  Na vyučovanie dochádzam pravidelne a načas. 

2.  Vyučovanie môžem vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Príčinu vymeškania oznámi 

rodič v prvý  deň vymeškania : 
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 Osobne  

 telefonicky: 202 755 95  

mailom: tajomnicka@zscadrova.sk alebo svojmu triednemu učiteľovi 

3.   Ak mienim vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiadam si písomné dovolenie rodiča. Na 

vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden až tri 

vyučovacie dni triedny učiteľ, na štyri a viac dni dáva súhlas riaditeľ školy. Ak vymeškám vyučovanie 

pre vopred známu príčinu a nepožiadam o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť. 

4.   Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť písomným dokladom najneskôr do troch dní od 

nástupu do školy. Za dôvod mojej ospravedlniteľnej neprítomnosti 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 

moja účasť na súťažiach.  

5.  Moju neprítomnosť v škole, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje 

rodič, v odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenie neprítomnosti. Ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni, predloží rodič potvrdenie od lekára. 

6.  Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny neospravedlní. 

7.  Ak  potrebujem ísť na lekárske ošetrenie, navštívim  lekára ráno a po ošetrení prídem na vyučovanie. V 

nevyhnutných prípadoch ma uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú žiadosť rodičov. 

8.  Ak som oslobodený od vyučovacieho predmetu, musím byť prítomný na vyučovaní, kde ma príslušní 

vyučujúci zamestnávajú pomocnými úlohami. Ak je to prvá, alebo posledná vyučovacia hodina, 

vyučovania sa nezúčastňujem. 

9.  Za neospravedlnené hodiny mi môžu byť navrhnuté výchovné opatrenia.   

10.  Každú neospravedlnenú hodinu oznamuje rodičom triedny učiteľ.  

11.  Neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy 

 zriaďovateľovi školy, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to považuje za   

zanedbávanie  povinnej školskej dochádzky. 

12.  Ak vymeškám viac ako 30%  vyučovacích hodín z jednotlivých predmetov, môže mi byť navrhnuté 

 komisionálne preskúšanie. 

13.  Ak ochoriem ja alebo niektorá z osôb, s ktorými bývam, alebo som v trvalom styku, na prenosnú 

chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca ihneď riaditeľovi školy. 

IV. Príchod do školy 

 

1.   Na vyučovanie prichádzam tak, aby som pred začiatkom hodiny bol na svojom mieste s pripravenými 

učebnými pomôckami. Do školy prichádzam 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred 

začiatkom vyučovania musím byť už v triede. Budova školy sa ráno otvára o 7.40 hod. a uzavrie o 7.55 

hod. 

2.  Pred vstupom do budovy školy si dôkladne očistím obuv a odoberiem sa do pridelenej šatňovej skrinky, 

šatne, kde si odložím vrchný odev, prezujem sa do zdravotne nezávadných prezúvok a uložím si topánky. 

V priebehu vyučovania určení žiaci zabezpečujú uzamknutie šatní. V priestoroch šatne sa zdržiavam len 

z dôvodu prezúvania. Nesmiem sa naháňať, premiestňovať a schovávať cudzie veci, svoje veci mám na 

určenom mieste. 

3.   V prípade neskorého príchodu sa ohlásim zvončekom pri vchode v budove vedenia školy. V triede 

vyučujúcemu vysvetlím dôvod neskorého príchodu. 

4.  Z bezpečnostných dôvodov nesmiem v areáli školy používať skejtbordy, kolieskové korčule, jazdiť na 

bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. V školských priestoroch a v areáli školy si drahé 

osobné veci ako skejtbordy, drahé bicykle odkladám len na vlastné riziko. Poistka uzatvorená na straty 

nezahŕňa finančne nákladné osobné veci.  

5.  Do školy prichádzam po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách.  

mailto:tajomnicka@zscadrova.sk
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6.    Počas celého vyučovania nesmiem opustiť bez dovolenia vyučujúceho budovu a areál školy.  

 

V. Správanie  na vyučovaní 

 

1.   Na vyučovanie a všetky školské podujatia prichádzam včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými 

pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebujem na vyučovanie. Veci, potrebné na hodinu, si pripravím cez 

prestávku. Rozvrh hodín, schválený riaditeľom školy, je zavesený v triede  alebo pred triedou,  je  

prístupný žiakom. Rozpis zvonenia na hodiny je tiež zverejnený na webe, na viditeľných miestach 

v budovách školy.  

2.      V triede mám presne určené miesto triednym učiteľom v zasadacom poriadku, ktoré nesmiem svojvoľne    

meniť. V  odborných učebniach mi určí miesto príslušný vyučujúci. 

3.   Pred zazvonením sedím na svojom mieste a v tichosti očakávam učiteľa. 

4.   Na vyučovaní sedím slušne, pozorne sledujem učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne 

pracujem, nenašepkávam, nevyrušujem a neodpisujem školské ani domáce úlohy. 

5.   Mám právo spýtať sa, ak niečomu nerozumiem, ak chcem odpovedať, hlásim sa zdvihnutím ruky. 

6.   Ak sa na vyučovanie nepripravím alebo nemám domácu úlohu, ospravedlním sa vyučujúcemu pred 

začiatkom hodiny s uvedením dôvodu. Ospravedlnenie platí len prvý deň po absencii, resp. po dohode s 

príslušným učiteľom. 

7.  Ak som nebol prítomný na hodine, som povinný priebežne sa informovať o preberanom učive, využiť 

pomoc spolužiakov, prípadne konzultovať neprebraté učivo s vyučujúcim.  

8.   Triedu, ihrisko alebo pracovné miesto môžem opustiť len so súhlasom vyučujúceho. 

9.   Svoje miesto si udržujem v čistote a poriadku.  

10.  Ak nemôžem zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine Tv, som povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a 

odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na 

jednu vyučovaciu hodinu. 

11.  Na hodinou telesnej výchovy idem v sprievode vyučujúceho (I.stupeň z triedy, II.stupeň z vestibulu). 

 12.   Manipulovať s oknami, roletami je prísne zakázané. So svetelnými vypínačmi, didaktickou technikou 

a prístrojmi môžem manipulovať len so súhlasom učiteľa.  

13.  Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky. 

14.  Do školy nosím pomôcky súviace s vyučovaním. Nenosím prenosné reproduktory, mobil,                   

skateboard a podobne. Ani na vlastnú zodpovenosť. V prípade, že na vlastnú zodpovednosť mám  

mobil, po príchode do školy si mobil uzamknem do osobnej uzamykateľnej skrinky a nepoužívam ho  

na vyučovaní. Vyberiem ho zo skrinky až po skončení vyučovania. 
Do školy nesmiem nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú 

zdravie, bezpečnosť a mravnosť. Mobilný telefón, klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosím do školy 

na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení, strate a poškodení predmetov, ktoré nepotrebujem na 

vyučovaní, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. 

15.  Počas vyučovania i počas prestávok nesmiem používať mobilný telefón (telefonovať, písať správy, 

používať mp3 prehrávač). Mobil nesmiem používať ani ako kalkulačku. Použiť ho môžem iba v 

odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, resp. vedenia školy. Viem, že 

natáčať video, resp fotiť iné osoby, nesmiem bez ich dovolenia. V prípade nerešpektovania týchto 

zákazov, mi môže učiteľ telefón zobrať a vrátiť rodičom, ktorých upozorní na porušenie školského 

poriadku.  

16.   Ak zistím stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámim to triednemu učiteľovi. Ten sprostredkuje 

spísanie záznamu o strate a vykoná ďalšie opatrenia. 

17.  Pri účasti na plaveckom, lyžiarskom výcviku, školskom výlete, škole v prírode, exkurzii sa musím 

správať v súlade s organizáciou podujatia. V prípade závažných disciplinárnych porušení, dohodnutých 

v organizácii podujatia, s ktorými som bol vopred oboznámený, môže vedúci podujatia navrhnúť 
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triednemu učiteľovi udelenie výchovného opatrenia. Pri závažných výchovných problémov, môže vedúci 

podujatia dať návrh na moje vylúčenie z tohto podujatia. 

18.  K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správam zdvorilo, pri stretnutí ich pozdravím 

"Dobrý deň" a aj v styku so spolužiakmi dodržiavam pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom 

v správaní mladším žiakom.     

19.  Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdravím tým, že sa ticho postavím. Sadnem si na 

pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravím pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách výtvarnej 

výchovy, telesnej výchovy, technickej výchovy, práce s počítačom, pri laboratórnych prácach a pri 

písomných prácach  nevstávam. 

 

VI. Správanie cez prestávku  

1. Malé prestávky využívam na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.  

2.   Cez veľkú prestávku sa zdržiavam v určených priestoroch. Počas veľkej prestávky nesmiem opustiť areál 

školy. Počas veľkej prestávky, v prípade priaznivého počasia opúšťam budovu školy a prezutý 

sa presúvam na školský dvor. V triede zostávam iba so súhlasom triedneho učiteľa, v prípade, ak som 

alergik. Päť minút pred ukončením prestávky sa na pokyn dozor konajúcich učiteľov vrátim do svojej 

triedy. 

3. Počas prestávky dbám na poriadok. Papiere a odpadky odhadzujem do košov. Nie je prípustné 

odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. 

4. Neničím a neznečisťujem školský majetok ( steny, dvere, WC, nábytok, knihy a pod.). 

5. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie chodím len v nevyhnutných prípadoch. Všetky nevyhnutné 

písomnosti si vybavujem prostredníctvom triedneho učiteľa. 

6. Do odborných učební a telocvične vchádzam v sprievode učiteľa. Pred odchodom do odborných učební si 

skontrolujem, či mám na daný predmet všetky učebné pomôcky. 

7. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané žiakom behať po chodbách a priestoroch školy. 

 

VII. Odchod zo školy 

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si uložím svoje veci do aktovky, vyčistím si svoje miesto a 

okolie od papierov a iných nečistôt a vyložím si stoličku na lavicu. 

2. Ak som týždenník skontrolujem čistotu triedy, uzavretie vody, zhasnutie svetla,   pozotieram tabuľu. 

3. Na pokyn vyučujúceho disciplinovane opúšťam triedu a schádzam do šatne. Tam si  vyberiem svoje 

odložené veci   a prezuvky. Prezujem sa, oblečiem a odchádzam z budovy školy. 

4. Ak mám vyučovaciu hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo počítačovej učebni, dám túto miestnosť 

do poriadku. Za poriadok v takejto učebni zodpovedajú žiaci, ktorí v nej mali vyučovaciu hodinu. 

5. Zo školy odchádzam domov. Dodržiavam dopravné a bezpečnostné predpisy. 

 

VIII. Správanie  mimo školy 

 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy aj počas voľných dní a počas školských prázdnin,  sa 

správam spôsobom, ktorý robí česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správam k svojim rodičom, 

priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí slušne zdravím.  

2. Správam sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáham im v práci, slušne sa vyjadrujem. 

3. Som pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľňujem im miesto v dopravných 

prostriedkoch. 

          Chránim svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbám o bezpečnosť na ulici a dodržujem dopravné 

predpisy. 

4. Vo večerných hodinách sa nezdržiavam bez dozoru na verejných, kultúrnych, spoločenských a 

športových podujatiach. 
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5. Ako žiak základnej školy môžem navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. 

6. Aj mimo školy požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto 

zakázané. 

7. Závažné priestupky, ktorých sa dopustím aj mimo školy, ovplyvňujú klasifikáciu môjho správania. 

 

IX. Správanie  v školskej jedálni 

 

1. Mám právo stravovať sa v školskej jedálni. 

2. Obed sa vydáva od 11.30 do 14.00. 

3. Do ŠJ vstupujem iba v čase určenom na obed. Správam sa podľa zásad slušného stolovania. 

4. Pri vstupe do ŠJ si odložím vrchné oblečenie /vetrovky, čiapky,.../ na vešiaky. 

5. Dodržiavam pokyny dozorkonajúceho ako aj iných učiteľov, vychovávateľov, zamestnancov ŠJ. 

6. Odnášam použitý riad k okienku, zanechávam po sebe čisté miesto. 

7. Som povinný zaplatiť stravu do termínu určeného vedúcou ŠJ. Ak zákonný zástupca neuhradí stravné 

v stanovenom termíne  a ani po výzbe nezaplatí úhradu nákladov na stravovanie, môžem byť 

vylúčený/vylúčená zo stravovania v školskej jedálni.  

8. Ak sústavne porušujem zásady stravovania, môžem byť dočasne vylúčený zo ŠJ. 

 

X. Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice 

 

1. Som povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné 

školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. 

2. Ak úmyselne poškodím zariadenie školy, triedny učiteľ informuje rodiča, resp. zákonného zástupcu 

žiaka, ktorý  sa  môže rozhodnúť, akým spôsobom škodu uhradí /finančne, opravou a pod./. 

3. Šetrím elektrickou energiou a vodou. 

4. Ak prestupujem na inú školu, učebnice si ponechám a odovzdám na škole, kde ukončím školský rok. 

Toto sa týka všetkých učebníc okrem učebníc jazykov. 

5. Prostredníctvom školy si môžem poistiť svoje osobné veci. Poškodené a odcudzené veci môžu byť 

uhradené len prostredníctvom poisťovne. 

6. Odcudzenie vecí nahlásim v deň odcudzenia triednemu učiteľovi a v kancelárii na vedení školy. 

Vlastníctvo odcudzenej veci som povinný preukázať dokázateľným spôsobom. 

7. Nenosím do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom, cennosti a vyššie obnosy peňazí. Som si 

vedomý, že za stratu peňazí a cenných vecí sa neposkytuje náhrada ani z poistného. 

 

XI. Starostlivosť o ochranu zdravia žiaka a jeho vzhľad  

o bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 

 

1. Počas vyučovania, prestávok a na podujatiach organizovaných školou (ŠvP, lyžiarsky výcvikový kurz, 

plavecký výcvik, exkurzie, výlety) chránim svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

2. O zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia v škole som oboznámený na začiatku školského roka triednym 

učiteľom. Ostatní vyučujúci ma oboznámia v triede s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej 

hodine. 

3. Som povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti, ochrany zdravia, rešpektovať usmernenia 

učiteľov, aby som predchádzal úrazom. 

4. Do školy prichádzam upravený tak, aby to bolo v súlade s hygienickými a estetickými požiadavkami. 

5. Po vstupe do školy som povinný prezuť sa do doporučenej obuvi (nie do športovej) a túto po skončení 

vyučovania odložiť do skrinky. 

6. Na vyučovanie telesnej výchovy sa obliekam podľa pokynov vyučujúcich príslušných predmetov. Ak mi 

je doporučený ochranný odev a nepoužijem ho, preberám zodpovednosť za škodu, ktorá mi vznikne na 
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oblečení. V prípade úrazu, ochorenia, nevoľnosti ihneď informujem vyučujúceho, dozorkonajúceho  

alebo triedneho učiteľa. 

7. Pri úraze alebo nevoľnosti mi poskytne prvú pomoc vyučujúci - zdravotník. Lekárničky sú umiestnené na 

sekretariáte školy a v kabinete TV. Pri vážnejšom úraze alebo ochorení zabezpečí škola lekársku pomoc. 

O úraze alebo ochorení informuje škola rodičov. 

8. Som povinný ja aj môj rodič akceptovať opatrenia školy v prípade výskytu vši. Pri nedodržaní týchto 

opatrení môže škola kontaktovať rodiča, ktorý je povinný postarať sa o dieťa z dôvodu ochrany ostatných 

žiakov.  

 

XII. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, násiliu, diskriminácii, šikanovaniu a  

ochrana pred sociálno-patologickými javmi   

 

1. Rešpektujem prísny zákaz nosiť do školy zbrane, nože, ostré predmety, boxery, cigarety, zápalky, 

zapaľovače, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravý vývoj , zdravie a život spolužiakov.  

2. Rešpektujem zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v 

celom areáli školy a upozorním na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie 

cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie 

školského poriadku.  

3. Ak zistím, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č.2 v škole, prípadne 

porušuje bod č. 2 v areáli školy, je mojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi 

pedagogického zboru. Nezabúdam, že tým možno zabránim väčším škodám na zdraví spolužiakov. 

4. Triedny učiteľ je povinný monitorovať situáciu v tejto oblasti vo svojej triede, v prípade pochybností 

vzniknutú situáciu okamžite riešiť so zákonným zástupcom žiaka. Aj pri najmenšom podozrení na užitie, 

resp. prechovávanie drog a omamných látok u žiaka, informuje o tejto skutočnosti koordinátora pre túto 

oblasť. Pri akútnom podozrení na prechovávanie drog a omamných látok má právo, po informovaní 

rodičov, prezrieť obsah tašky.  

5. Dodržiavam pravidlá slušného správania, rešpektujem mravné normy a princípy. Nesmiem šikanovať a 

vydierať  spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia, intolerancia a 

rasizmus vo všetkých formách. 

6. Spory so spolužiakmi riešim bez použitia fyzickej sily a dohodou "Hovorme spolu, nebime sa." 

7. Nesmiem tolerovať šikanovanie. Sme škola, ktorá netoleruje šikanovanie. Ak som svedkom  šikanovania, 

zastrašovania, obťažovania, násilia, upozorním dospelú osobu,  privolám pomoc dospelej osoby. Viem, 

že môžem žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, koordinátora 

prevencie, výchovného poradcu. Viem, že mlčaním situáciu nevyriešim , skôr ju zhorším. Môžem sa 

spoľahnúť, že oslovený dospelý zamestnanec vie pomôcť.  

 

XIII. Samospráva triedy 

 

1.    Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú tvoria predseda a ďalší 

členovia (podľa rozhodnutia jednotlivých triednych učiteľov). 

2.       Predseda: 

 zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy 

 predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim 

 kontroluje prácu členov triednej samosprávy 

3.     Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.  

4.     Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.  

5.     Dvoch týždenníkov určuje triedny učiteľ a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:  

 Pred začiatkom vyučovania a pred začiatkom každej hodiny zabezpečia v triede kriedu, vyčistia 

tabuľu, vyvetrajú triedu a urobia poriadok. 
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 Hlásia vyučujúcemu neprítomných žiakov. 

 Nosia na hodinu učebné pomôcky. 

 Po skončení vyučovania pozotierajú tabuľu. Kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia na 

miesto, dbajú o vyloženie stoličiek na školské lavice. Zatvoria vodovodné kohútiky, zhasnú 

svetlo a skontrolujú uzatvorenie okien. 

 Sú zodpovední za čistotu v triede. 

 V prípade  neprítomnosti vyučujúceho po desiatich minútach od začiatku hodiny informujú 

vedenie školy. 

 Každé poškodenie inventáru triedy hlásia triednemu učiteľovi. 

 Plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí triedny učiteľ. 

XIV. Výchovné opatrenia 

 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Udeľujú  sa 

podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. 

Oznámené sú ústne alebo písomne. 

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný čin alebo 

statočný čin,  za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Škola udeľuje: 

 Pochvalu triednym učiteľom: 

 za výborný prospech  

 za vzornú dochádzku  

 za úspešnú reprezentáciu školy  

 za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností  

 Pochvalu riaditeľom školy:  

 za výborný prospech  

 za úspešnú reprezentáciu školy  

 za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin 

 verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou 

 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny sa žiakom udeľujú za závažné alebo opakované previnenia v priebehu 

hodnotiaceho obdobia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu 

predchádza objektívne prešetrenie  previnenia  a poklesku. O udelení výchovného opatrenia informuje 

riaditeľ zákonného zástupcu žiaka. Škola udeľuje: 

 

 Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom:  

 za menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom 

  zápisy v elektronickej triednej knihe(4-5), alebo ústna sťažnosť  

    pedagógov a ostatných pracovníkov školy prednesená na pedagogickej rade 

 za menej ako 3 neospravedlnené hodiny  

 za  3 neskoré príchody na vyučovanie je jedna neospravedlnená vyučovacia hodina 

 Pokarhanie riaditeľom školy:  

 za 3 - 6  neospravedlnených hodín 

 zápisy v elektronickej triednej knihe 5 -10 

  za viacnásobné menej závažné porušenie školského poriadku 

  za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia  

 Znížená známka zo správania druhého stupňa (uspokojivé):  

 správanie žiaka v škole i mimo školy je opakovane v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami 

 vnútorného poriadku školy 

 zápisy v elektronickej triednej knihe viac ako 10  
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 za 7 - 20 neospravedlnených hodín   

 za znemožňovanie vyučovacieho procesu 

 Znížená známka zo správania tretieho stupňa (menej uspokojivé): 

 za hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy 

  za krádež 

  za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie žiakov a 

učiteľov  

 za fajčenie, požívanie drog, alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v škole a na 

školských akciách 

 za 20 - 40 neospravedlnených hodín    

 Znížená známka zo správania štvrtého stupňa (neuspokojivé):  

 žiak sústavne porušuje pravidlá a ustanovenia vnútorného poriadku školy 

 zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 

spolužiakov  

 za viac ako 40 neospravedlnených hodín 

 za úmyselné ublíženie na zdraví 

 za šikanovanie a vydieranie 

 za vandalizmus 

 za prejavy rasovej neznášanlivosti 

 za ohrozovanie mravnej výchovy, sexuálne obťažovanie . 

 

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

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

znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania  vyučovací proces, riaditeľ školy môže použiť 

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

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá: 

       a) zákonného zástupcu žiaka, ktorý tým preberá zaňho zodpovednosť 

       b) v prípade potreby zdravotnú pomoc 

       c) v prípade potreby policajný zbor (§ 58 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z.z. ) 

 

XV. Záverečné ustanovenia: 

 

1. Vnútorný poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. Pravidla správania v ŠKD tvoria samostatný 

dokument. 

2. Za porušovanie školského poriadku nesie každý žiak osobnú zodpovednosť. 

3. Rešpektovanie školského poriadku prinesie úctu, vážnosť a uznanie  učiteľov i spolužiakov a zaslúženú 

odmenu. 

4. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní na PR. 

5. Školský poriadok je verejne prístupný na nástenkách vo všetkých budovách školy a na www. stránke školy. 

XVI. Účinnosť 

Tento Vnútorný poriadok školy pre žiakov nadobúda platnosť dňa 01. 9. 2018. 

Žiaci boli oboznámení so znením  VPŠ na triednickych hodinách v prvý školský deň 03.09.2018. 

Školský poriadok bol revidovaný a   prerokovaný v Pedagogickej rade dňa 25.9.2018.  

 

 

Mgr. Mária Dolnáková , riaditeľka školy 


