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Preambula 

 
Vnútorný školský poriadok školy je súhrn noriem spoluţitia a spolupráce celého 

školského kolektívu ţiakov, učiteľov a nepedagogických  zamestnancov. Jeho uplatňovanie 

v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad 

v praktickom ţivote školy je základnou povinnosťou kaţdého ţiaka a zamestnanca. 

 V záujme práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečuje vnútorný chod školy, 

organizáciu ţivota ţiakov a podmienky na optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas 

strávený v škole bol maximálne efektívne vyuţitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej 

činnosti. Škola dôsledne bude dodrţiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných 

ľudských práv a slobôd vo vzťahu k ţiakom, pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom školy. 

 

 

 

Legislatívne predpisy pre spracovanie školského poriadku: 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho novely, 

 Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Pedagogicko-organizačné pokyny na aktuálny školský rok, 

 Vyhláška č. 320/2009 Z. z. o základnej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z., 

 Vyhláška č. 322/2009 Z. z. o špeciálnej škole, 

 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka 

na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 

praktických školách a na odborných učilištiach v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z., 

 Dohovor o právach dieťaťa, 

 Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia ISCED-1, 

 Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie ţiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia ISCED-1, 

 Metodický pokyn č. 36/2011 na hodnotenie ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia ISCED-1, 

 Metodický pokyn č. 7/2006-R z 28.marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania ţiakov 

v školách a školských zariadeniach, 

 Organizačný poriadok školy, 

 Pracovný poriadok pre zamestnancov školy. 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Riaditeľka Špeciálnej základnej školy, Ul. SNP 49 v Krompachoch v zmysle 

uvedených zákonov, predpisov a nariadení a po prerokovaní v pedagogickej rade vydáva tento 

školský poriadok. 

Školský poriadok upravuje podrobnosti o výkone práv a povinností ţiakov a ich 

zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými 

zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom reţime školy, 

o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov a ich ochrany pred 

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a podmienkach nakladania 

s majetkom, ktorý má škola v správe. 

 

 

Článok 2 

Organizácia vyučovacieho dňa 

 

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý sa prerokuje na pedagogickej 

rade pred začiatkom kaţdého školského roka a ţiaci a pedagogickí zamestnanci sú povinní 

ho rešpektovať. 

2. Časové rozpätie vyučovania počas beţného vyučovacieho dňa: 

 

 

Vyučovacie hodiny pri dopoludňajšom vyučovaní trvajú    45 min 

Malé prestávky pri dopoludňajšom aj popoludňajšom vyučovaní trvajú 5 minút 

Veľká prestávka pri dopoludňajšom vyučovaní trvá    15 minút 

Veľká prestávka pri popoludňajšom vyučovaní trvá    10 minút 

Vyučovacie hodiny pri popoludňajšom vyučovaní trvajú   40 minút

   

 

 

 

Dopoludnia Popoludní 

Vyučovacia 

hodina 

Začiatok 

vyučovacej 

hodiny 

Koniec 

vyučovacej 

hodiny 

Vyučovacia 

hodina 

Začiatok 

vyučovacej 

hodiny 

Koniec 

vyučovacej 

hodiny 

1. 8. 00 8. 45 1. 13. 30 14. 10 

malá prestávka 5 minút malá prestávka 5 minút 

2. 8. 50 9. 35 2. 14. 15 14. 55 

veľká prestávka 15 minút veľká prestávka 10 minút 

3. 9. 50 10. 35 3. 15. 05 15. 45 

malá prestávka 5 minút malá prestávka 5 minút 

4. 10. 40 11. 25 4. 15. 50 16. 30 

malá prestávka 5 minút malá prestávka 5 minút 

5. 11. 30 12. 15 5. 16. 35 17. 15 

malá prestávka 5 minút malá prestávka 5 minút 

6. 12. 20 13. 00 6. 17. 20 18. 00 
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Časové rozpätie vyučovania v prípade mimoriadnej situácie, ktorú vyhlási riaditeľka školy 

a vyučujúci sú s ňou vopred oboznámení:     
                                                                  

 

Vyučovacie hodiny pri dopoludňajšom aj popoludňajšom vyučovaní trvajú  30 minút 

Malé prestávky pri dopoludňajšom aj popoludňajšom vyučovaní trvajú 5 minút 

Veľká prestávka pri dopoludňajšom vyučovaní trvá    15 minút 

Veľká prestávka pri popoludňajšom vyučovaní trvá    10 minút 

 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti ţiakov 

 

1. Ţiak má právo na: 

a) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, 

b) bezplatné vzdelanie v základných školách, 

c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a moţnosti, nadanie a zdravotný 

stav, 

d) bezplatné zapoţičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

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

f) poskytovanie poradenstva a sluţieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

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

h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

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

a sexuálnemu násiliu, 

j) slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

moţnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

k) informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

l) individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených podľa § 24 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

Dopoludnia Popoludní 

Vyučovacia 

hodina 

Začiatok 

vyučovacej 

hodiny 

Koniec 

vyučovacej 

hodiny 

Vyučovacia 

hodina 

Začiatok 

vyučovacej 

hodiny 

Koniec 

vyučovacej 

hodiny 

1. 8. 00 8. 30 1. 13. 30 14. 00 

malá prestávka 5 minút malá prestávka 5 minút 

2. 8. 35 9. 05 2. 14. 05 14. 35 

veľká prestávka 15 minút veľká prestávka 10 minút 

3. 9. 20 9. 50 3. 14. 45 15. 15 

malá prestávka 5 minút malá prestávka 5 minút 

4. 9. 55 10. 25 4. 15. 20 15.40 

malá prestávka 5 minút malá prestávka 5 minút 

5. 10. 30 11. 00 5. 15. 45 16. 15 

malá prestávka 5 minút malá prestávka 5 minút 

6. 11. 05 11. 35 6. 16. 20 16. 40 
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m) ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

a vzdelávanie s vyuţitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

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

umoţňujú, 

n) ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo pouţívať pri 

výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné 

pomôcky. 

 

2. Ďalšie práva ţiakov: 

a) ţiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, 

b) ţiak má právo k danému učivu poloţiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď, 

c) ţiak má právo na omyl, 

d) ţiak má právo určiť si spôsob prípravy na skúšanie, 

e) ţiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie, má právo byť oboznámený 

s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok 

hodnotenia 

f) ţiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, 

g) ţiak má právo na prestávku tak ako stanovuje vnútorný poriadok školy, 

h) ţiak má právo na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spoluţiakov, 

i) ţiak má právo na výber budúceho štúdia, respektíve povolania, 

j) majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych 

a iných aktivít, ktoré organizuje školy. 

 

3. Ţiak je povinný: 

a) neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania, 

b) dodrţiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

c) chrániť pred poškodením majetok školy, 

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

zapoţičané, 

e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak 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 spoluţiakov a zamestnancov školy, 

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

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

 

 

Článok 4 

Pravidlá správania sa ţiakov 
v zmysle § 20 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. 

 

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

svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodrţiavať školský 

poriadok. Ţiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní 

a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunaţívania a spoločenské normy správania. 

2. Ţiak 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 ţiaka povinná. 
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3. Ţiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený, upravený a bez 

výstredného mejkapu. 

4. Ţiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udrţiavať v poriadku a čistote svoje miesto, 

triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. 

5. Pred skončením vyučovania nesmie ţiak bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. 

Zdrţiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môţe ţiak len za 

podmienok určených školským poriadkom. 

6. Ţiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spoluţiakov; ţiak nevykonáva činnosti, ktoré sú 

zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, poţívanie zdraviu 

škodlivých látok. 

7. Počas vyučovania ţiak nesmie pouţívať mobilný telefón. Pouţiť ho môţe iba 

v odôvodnených prípadoch so súhlasom pedagogického zamestnanca. 

8. Ţiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spoluţiakov 

a zamestnancov školy. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

1. Práva zákonných zástupcov: 

a) oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom, 

b) oboznámiť sa so školským poriadkom, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ţiaka, 

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

e) zúčastniť sa na výchovno-vzdelávacom procese po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky školy, 

f) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľky školy. 

2. Povinnosti zákonných zástupcov: 

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

plnenie školských povinností, 

b) dodrţiavať podmienky určené školským poriadkom, 

c) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o zdravotných 

problémoch, 

d) nahradiť škodu, ktorú ţiak úmyselne spôsobil, 

e) doloţiť dôvody na neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní v súlade so školským 

poriadkom. 

 

Článok 6 

Dochádzka ţiakov do školy 

 

1. Ţiaci sú povinní chodiť na vyučovanie pravidelne a včas. Povinne sa zúčastňujú činností, 

ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. Sú povinní zúčastňovať sa všetkých 

vychádzok, didaktických hier a účelových cvičení. 

2. Ţiak dbá v škole o svoju vlastnú hygienu a nosí do školy nevyhnutné hygienické potreby. 

 

 

Článok 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia ţiakov 

 

1. Ţiak sa k svojim spoluţiakom správa tolerantne a priateľsky, nevyjadruje sa vulgárne, 

chráni svoje zdravie a zdravie spoluţiakov. 



7 

 

2. Ţiak udrţuje svoje miesto v čistote a poriadku, šetrne zaobchádza so školským majetkom 

a učebnými pomôckami. 

3. Po skončení dopoludňajšieho aj popoludňajšieho vyučovania ţiaci vyloţia stoličky, 

vyprázdnia lavice a disciplinovane opustia triedu v sprievode učiteľa. 

4. Počas výletov, exkurzií, vychádzok a iných akcií sa ţiaci riadia pokynmi prítomných 

učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov, dodrţujú miesto a termín stretnutia 

a dodrţiavajú pravidlá bezpečnosti a správania počas školskej akcie. 

5. V prípade zdravotných ťaţkostí (bolesti hlavy, zubov, nevoľnosť a pod.) počas 

vyučovania, bude ţiak uvoľnený po vyrozumení zákonného zástupcu, ktorý po 

vyzdvihnutí dieťaťa preberá za ţiaka zodpovednosť. 

6. Pri nevoľnosti alebo úraze poskytne vyučujúci ţiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na 

váţnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola ţiakovi lekársku pomoc. 

7. O úraze alebo ochorení informuje rodičov ţiaka triedny učiteľ alebo vyučujúci, na 

ošetrenie ide ţiak buď v doprovode s pedagogickým zamestnancom alebo zákonným 

zástupcom. Kaţdý úraz zaznamená vyučujúci do Knihy úrazov a bezodkladne ho oznámi 

vedeniu školy. V prípade ak ţiak vymešká v dôsledku úrazu viac ako tri dni spíše sa 

Záznam o školskom úraze. 

8. Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole do 24 hodín dôvod neprítomnosti ţiaka na 

vyučovaní a dĺţku trvania neprítomnosti osobne alebo telefonicky. Po návrate do školy 

ţiak bezodkladne predloţí písomné ospravedlnenie (od lekára alebo od zákonných 

zástupcov). 

9. Za bezpečnosť ţiaka na vyučovaní v triede, odbornej učebni, na školskom pozemku alebo 

na vychádzke, ktorá sa organizuje počas vyučovania zodpovedá vyučujúci.  

10. Ak ţiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných ţiakov 

alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, ţe znemoţňuje ostatným účastníkom 

vzdelávanie, riaditeľka školy môţe pouţiť ochranné opatrenie, ktorým je okamţité 

vylúčenie ţiaka z výchovno-vzdelávacieho procesu, umiestnením ţiaka do samostatnej 

miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne 

privolá zákonného zástupcu alebo Policajný zbor SR). 

11. Pred vyučovaním, počas prestávok,  na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej 

činnosti vyplývajúcej z učebných osnov a pri výchovných akciách organizovaných školou 

zodpovedajú za bezpečnosť ţiakov učitelia a pedagogickí zamestnanci poverení 

zodpovednosťou. 

12. Ţiak je povinný zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných školou v čase riadneho 

vyučovania (výchovné koncerty, divadelné predstavenia, účelových cvičení a pod.). 

 

Článok 8 

Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 

 

1. Ţiakom sa v škole, v areáli a na školských podujatiach zakazuje fajčiť, poţívať 

alkoholické nápoje, uţívať omamné a iné návykové látky. Ţiak ich nesmie priniesť do 

budovy ani areálu školy. Ţiak sa pod vplyvom uvedených látok nesmie zúčastniť 

vyučovania. 

2. Sú prísne zakázané všetky formy diskriminácie. Je zakázané znevaţovať ľudskú 

dôstojnosť slovne či fyzicky, uráţať národnostné alebo náboţenské cítenie, byť 

agresívny, zúčastňovať sa na šikanovaní, šírení neznášanlivosti, prejavov rasizmu a 

xenofóbie. 

3. V prípade oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu ţiakov je riaditeľka 

povinná bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s triednym učiteľom a ostatnými 

vyučujúcimi. 
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4. Pri prvých príznakoch záškoláctva, šikanovania, agresívneho správania, fyzického alebo 

psychického týrania, delikvencie, sexuálneho zneuţívania, prejavoch extrémizmu sú 

vyučujúci povinní nahlásiť tieto skutočnosti riaditeľke školy. 

 

Článok 9 

Neprítomnosť ţiakov na vyučovaní 

 

1. Vyučovanie a podujatia školy môţu ţiaci vymeškať len pre chorobu a váţnu udalosť 

v rodine, pri mimoriadne nepriaznivom počasí alebo pri ich účasti na súťaţi 

a reprezentácii školy. 

2. Uvoľnenie z vyučovania na jednu vyučovaciu hodinu aţ jeden deň pre vopred známu 

príčinu vyţiada rodič alebo zákonný zástupca ţiaka od príslušného triedneho učiteľa. 

Uvoľnenie z vyučovania na viac ako jeden deň vyţiada zákonný zástupca ţiaka od 

riaditeľa školy, respektíve od jeho zástupcu písomnou formou.  

3. Opustiť budovu školy v čase vyučovania môţe ţiak iba v doprovode zákonného zástupcu 

alebo inej oprávnenej osoby, ktorú určí vedenie školy. 

4. V beţných prípadoch škola vyţaduje pri neprítomnosti ţiaka na vyučovaní  lekárske 

potvrdenie o chorobe ţiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť ţiakovej 

neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie alebo úradný dokument potvrdzujúci 

odôvodnenosť ţiakovej neprítomnosti predloţí ţiak alebo zákonný zástupca ţiaka do 

troch dní od nástupu ţiaka do školy. Neprítomnosť ţiaka v škole môţe ospravedlniť aj  

jeho zákonný zástupca, čo je na zváţení triednym učiteľom.  

5. Za neospravedlnenú neprítomnosť ţiaka v škole sa povaţuje neprítomnosť ţiaka na 

vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom ţiaka ospravedlnená do 

troch dní po nástupe ţiaka do školy. Takéto prípady rieši triedny učiteľ a oznámi to 

zákonnému zástupcovi ţiaka. 

6. Za neospravedlnené hodiny môţe byť ţiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, zníţená 

známka zo správania. Pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky postupuje škola 

v zmysle zákona Národnej rady SR č. 300/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene 

a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 

7. Ak ochorie ţiak alebo niektorá s osôb, s ktorými býva alebo je v trvalom styku na 

prenosnú chorobu, oznámi to zástupca ţiaka ihneď riaditeľovi školy. 

 

 

Článok 10 

Príchod ţiakov do školy 

 

Ţiaci prichádzajú do školy po chodníkoch a dodrţiavajú pri prechode cez cestu dopravno- 

bezpečnostné predpisy pre chodcov. Cez cestu prechádzajú na miestach vyznačených 

dopravným značením. 

1. Ţiak na vyučovanie prichádza tak, aby pred začiatkom vyučovacej hodiny bol na svojom 

mieste v triede. Na dopoludňajšie vyučovanie  do školy prichádza o 7.45 hod., na 

popoludňajšie vyučovanie prichádza o 13.15 hod. Dopoludňajšie vyučovanie začína  

o 8.00 hod., popoludňajšie vyučovanie začína o 13.30 hod. 

2. Ţiak, ktorý príde skôr ako je stanovená doba, sa smie zdrţiavať v areály školy len za 

podmienky, ţe sa bude správať slušne, nebude hlučný, nebude robiť neporiadok a nebude 

vykonávať činnosti ohrozujúce zdravie svoje a iných prítomných osôb. 

3. Ţiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas, vhodne upravený, v primerane 

slušnom oblečení. 

4. Pred vstupom do budovy  si očistí obuv. 



9 

 

5. Budova školy sa uzavrie pri dopoludňajšom vyučovaní o 8.00 hod., pri popoludňajšom 

vyučovaní o 13.30 hod. Pri opakovaných neospravedlnených neskorých príchodoch do 

školy, môţe byť ţiak potrestaný zníţenou známkou zo správania za porušovanie 

školského poriadku. 

6. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa ţiaci zhromaţďujú na mieste a v čase určenom 

vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy. 

 

 

Článok 11 

Správanie sa ţiakov na vyučovaní 

 

1. Ţiak prichádza na vyučovanie na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so 

všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Na 

vyučovaciu hodinu sa ţiak pripraví cez prestávku. 

2. Ţiak, ktorý príde na vyučovanie z váţnych dôvodov oneskorene, uvedie dôvod omeškania 

vyučujúcemu na hodine. Ak ţiak chýba z celej vyučovacej hodiny, ospravedlní sa 

triednemu učiteľovi. Zakazuje sa rušiť bez váţneho dôvodu priebeh hodiny. 

3. Kaţdý ţiak má určené miesto v triede podľa zasadacieho poriadku, v odborných 

učebniach určuje ţiakovi miesto vyučujúci daných predmetov. 

4. Do odborných učební sa ţiaci premiestňujú v doprovode vyučujúceho, bez dozoru sa 

v odbornej učebni nezdrţiavajú. V odbornej učebni ţiaci dodrţiavajú prevádzkový 

poriadok. 

5. Pred začiatkom vyučovacej hodiny je ţiak na svojom mieste v triede a v tichosti očakáva 

vyučujúceho učiteľa. 

6. Ţiak na vyučovaní pozorne sleduje priebeh hodiny, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša 

hodinu. 

7. Ak sa ţiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa učiteľovi pred začiatkom hodiny 

a uvedie dôvod. 

8. Vyučovanie a podujatie školy môţe ţiak vymeškať len pre chorobu a váţnu udalosť 

v rodine. Ak ţiak vie, ţe vymešká vyučovanie z vopred známeho dôvodu, vyţiada si 

dovolenie. 

9. Kaţdú neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca ţiaka povinný hodnoverne 

ospravedlniť. 

10. Ţiak môţe opustiť triedu, pracovné miesto, budovu školy, ihrisko len so súhlasom 

vyučujúceho. Ak ţiak svojvoľne odíde z vyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí 

priestory školy, triedny učiteľ tento skutok rieši ako váţne porušenie školského poriadku. 

11. Povolenie opustiť školu dáva: 

 z 1 vyučovacej hodiny učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi 

 na 1 deň dáva povolenie triedny učiteľ po písomnej ţiadosti rodiča 

 na viac ako 1 deň dáva povolenie riaditeľ školy po písomnej ţiadosti rodičov 

a prejednaní s triednym učiteľom 

12. Ţiak udrţiava svoje miesto v čistote. 

13. Vymeškané hodiny ospravedlňuje triedny učiteľ po predloţení písomného ospravedlnenia 

podpísaného rodičom, ošetrujúcim lekárom alebo zákonným zástupcom ţiaka, prípadne 

telefonickom ospravedlnení rodičom. 

14. Ţiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať aj popoludňajšieho vyučovania. 

15. Manipulovať s oknami, ţalúziami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi 

a audiovizuálnymi prístrojmi ţiaci manipulovať nemôţu. Pri poškodení zariadenia, 

budovy a techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca ţiaka, ktorý škodu spôsobil. 

16. Ţiak sa nesmie vykláňať z okien a vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky. 
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17. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré ţiak nepotrebuje (ţuvačky, rádiá, 

magnetofóny, CD prehrávače, karty, cigarety, nevhodné časopisy, noţíky, spreje a pod.). 

Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí ţiak do školy na vlastnú zodpovednosť. 

Mobilný telefón smie ţiak v škole pouţiť po predchádzajúcej dohode triedneho učiteľa 

a rodiča a iba v nevyhnutných a váţnych situáciách. 

18. Oslovenie a pozdravy : 

 Ţiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy 

 Ţiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani 

 

Článok 12 

Správanie sa ţiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa do odborných učební 

a iných priestorov školy 
 

1. V čase malej prestávky ţiaci neopúšťajú bezdôvodne triedu, dvere tried sú otvorené. Malé 

prestávky sú určené na prípravu pomôcok, pouţitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Je 

prísne zakázané zdrţiavať sa bezdôvodne v priestoroch WC, na chodbe a mimo budovy 

školy, znečisťovať steny, triedy, dvere, poškodzovať zariadenie.      

2. Nie je dovolené, aby ţiaci prechádzali bezdôvodne do priestorov iných tried.                                                                                                    

3. Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky sa ţiaci prechádzajú 

na chodbe alebo sú v triedach a v prípade priaznivého počasia na školskom dvore pod 

dozorom sluţbukonajúceho pedagóga. Veľkú prestávku ţiak vyuţíva na voľný pohyb 

a dodrţiava pokyny dozor konajúceho pedagóga a dbá na ochranu svojho zdravia a  

spoluţiakov, prísne dodrţiava všetky bezpečnostné pokyny. 

4. Počas veľkej prestávky nesmú ţiaci opustiť uvedený priestor alebo sa zdrţiavať mimo 

dohľadu dozor konajúceho učiteľa 

5. Počas prestávok ţiaci dodrţujú bezpečnostné pokyny, pokyny dozor konajúcich učiteľov, 

bezdôvodne sa nepohybujú po škole, nezhromaţďujú sa pred triedami, pri toaletách a pred 

zborovňou školy. 

6. Všetky písomnosti a potvrdenia si ţiaci vybavujú prostredníctvom svojho triedneho 

učiteľa. 

7. Ţiak má vţdy, aj cez prestávky vystupovať voči dospelým a spoluţiakom slušne. Je 

zakázané navzájom si nadávať, biť sa alebo inak ohrozovať bezpečnosť ostatných. 

8. Cez prestávku chodia pre školské pomôcky učiteľom určení ţiaci. 

 

Článok 13 

Odchod ţiakov zo školy 

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny podľa rozvrhu, si kaţdý ţiak uloţí svoje veci 

a vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloţí si stoličku na 

lavicu. 

2. Na pokyn učiteľa ţiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa opustia 

priestory školy. 

3. Po skončení vyučovania majú ţiaci zákaz zdrţiavať sa v budove školy, v areály školy  

a pred budovami školy bez príčiny. 

4. Zo školskej akcie organizovanej mimo budovy  a areálu školy ţiaci odchádzajú domov na 

pokyn učiteľa vo vopred určenom čase spred budovy školy, v ktorej sa v danom školskom 

roku vyučujú ak vedenie školy neurčí inak.  

5. Zo školskej akcie, ktorá sa uskutočnila mimo mesta sídla školy, miesto rozchodu ţiakov 

po návrate určí učiteľ tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat ţiakov domov. 
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Článok 14 

Pochvaly a iné ocenenia 

 

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za zásluţný 

alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spoluţiakmi. 

2. Pochvalu alebo iné ocenenie moţno ţiakovi udeliť aj za vzorné správanie, za vzorné 

plnenie povinností a reprezentáciu školy. 

3. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 

4. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje ţiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny 

učiteľ, riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa, zástupca zriaďovateľa alebo zástupca inej 

právnickej osoby. 

5. Riaditeľ školy udeľuje pochvalu alebo iné ocenenie najmä: 

a) za výborný prospech, 

b) za vzornú dochádzku, 

c) za reprezentáciu školy, 

d) za činnosť v prospech triedy alebo školy nad rámec svojich povinností, 

e) za nezištnú pomoc, príkladný čin alebo verejné uznanie inou osobou. 

6. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu. 

 

 

Článok 15 

Opatrenia vo výchove 

 

1. Opatrenia vo výchove na posilnenie disciplíny sa ukladajú po dôkladnom a objektívnom 

prešetrení za závaţné, prípadne opakované previnenia  proti školskému poriadku. 

2. Výchovné opatrenia sa ukladajú podľa závaţnosti previnenia nasledovne: 

a) napomenutie triednym učiteľom, 

b) pokarhanie triednym učiteľom, 

c) pokarhanie riaditeľom školy, 

d) zníţenie známky zo správania 

3. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie od triedneho učiteľa so súhlasom riaditeľa po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

4. Riaditeľ udeľuje pokarhanie od riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

5. Udelenie zníţeného stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze ţiaka po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

6. Riaditeľ školy môţe pouţiť aj ochranné opatrenie v prípade ak ţiak svojim správaním 

a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných ţiakov alebo narúša výchovu 

a vzdelávanie do takej miery, ţe znemoţňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania 

vzdelávanie. Ochranným opatrením je v tomto prípade okamţité vylúčenie ţiaka 

z výchovy a vzdelávania, umiestnením ţiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, 

zdravotnú pomoc alebo policajný zbor. Ochranné opatrenie slúţi na upokojenie ţiaka. 

O priebehu a dôvodoch uloţenia ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ písomný záznam. 

7. Opatrenia vo výchove sa udeľujú nasledovne: 

a) Napomenutie triednym učiteľom sa udeľuje: 

 za nevhodnú úpravu zovňajšku, 

 za iné drobné priestupky a previnenia voči školskému poriadku podľa 

posúdenia triednym učiteľom alebo iným vyučujúcim, 

 za neospravedlnenú neprítomnosť ţiaka, ktorá nebola spôsobená zákonným 

zástupcom ţiaka (bliţšie viď. čl. 16) 
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b) Pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje po prerokovaní v pedagogickej rade: 

 za opakované menej závaţné porušovanie školského poriadku aj po 

napomínaní triednym učiteľom, 

 za opakovanú neospravedlnenú neprítomnosť ţiaka, ktorá nebola spôsobená 

zákonným zástupcom ţiaka (bliţšie viď. čl. 16), 

 za nerešpektovanie pokynov pedagóga, či zamestnanca školy, narúšanie 

vyučovania, 

 za hrubé alebo vulgárne správanie sa voči ostatným ţiakom, 

 za verbálne obťaţovanie, 

 za zistené fajčenie, uţitie drogy či alkoholu v priestoroch školy, 

 za neslušné správanie.  

c) Pokarhanie riaditeľom školy sa udeľuje po prerokovaní na pedagogickej rade: 

 za opakované závaţné porušovanie školského poriadku aj po pokarhaní 

triednym učiteľom, 

 za ďalšiu opakovanú neospravedlnenú neprítomnosť ţiaka, ktorá nebola 

spôsobená zákonným zástupcom ţiaka (bliţšie viď. čl. 16), 

 za úmyselné poškodenie školského majetku, 

 za hrubé alebo vulgárne správanie sa voči zamestnancom školy, 

 za časté a úmyselné narúšanie vyučovania, 

 za fyzické napadnutie iného ţiaka, 

 za šikanovanie, 

 za opakované zistené fajčenie, uţitie drogy či alkoholu v priestoroch školy aj 

po pokarhaní triednym učiteľom, 

 za nevhodné sa správanie mimo školy, 

d) Zníţená známka zo správania na  2. stupeň sa udeľuje po prerokovaní na 

pedagogickej rade: 

 za mimoriadne závaţné porušenie školského poriadku, 

 za páchanie trestnej činnosti, 

 za šikanovanie a vandalizmus, 

 za opakovanú neospravedlnenú neúčasť ţiaka na vyučovaní, ktorá nebola 

spôsobená zákonným zástupcom, na viac ako štyroch vyučovacích hodinách 

alebo neospravedlnenú neúčasť ţiaka trvajúcu viac ako dva vyučovacie dni, t. 

j. za viac ako 12 neospravedlnených vyučovacích hodín zavinených ţiakom, 

 za fyzické hrubé ublíţenie či úmyselné zranenie iného ţiaka, 

 za opakované a hrubé správanie sa vo či pedagogickým a ostatným 

zamestnancom školy, 

 za prejavy rasovej neznášanlivosti, 

 za iné závaţné priestupky a previnenia voči školskému poriadku podľa 

posúdenia triednym učiteľom alebo iným vyučujúcim, 

e) Zníţená známka  zo správania na 3. stupeň sa udeľuje po prerokovaní na 

pedagogickej rade: 

 za opakované priestupky, za ktoré bola zníţená známka zo správania na 2. 

stupeň, 

 správanie ţiaka je sústavne v rozpore s pravidlami správania, 

 za opakované neospravedlnenú neúčasť ţiaka, ktorá nebola spôsobená 

zákonným zástupcom, za viac ako 200 vyučovacích hodinách, 

 za neustále opakovanie trestných činností, 

 za zvlášť hrubé a opakované porušovanie školského poriadku, 
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 za iné zvlášť závaţné priestupky a previnenia proti školskému poriadku podľa 

posúdenia triednym učiteľom alebo iným vyučujúcim, 

 za úmyselné poškodzovanie školského majetku podľa závaţnosti, 

 za fajčenie, poţívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok 

v priestoroch školy podľa závaţnosti, 

 za zvlášť hrubé a opakujúce sa hrubé správanie sa voči zamestnancom školy, 

f) Zníţená známka  zo správania na 4. stupeň sa udeľuje po prerokovaní na 

pedagogickej rade: 

 za obzvlášť hrubé porušovanie školského poriadku podľa predchádzajúcich 

bodov d) a e) v kombinácii s inými previneniami podľa zváţenia pedagogickej 

rady. 

8. V prípade pohovoru so zákonnými zástupcami ţiakov, ktorý sa vykonáva z dôvodu 

porušenia školského poriadku, sú na pohovore prítomní minimálne dvaja pedagogickí 

zamestnanci. 

 

Článok 16 

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 

 

1. Škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky ţiaka podľa ustanovenia § 5 ods. 

11 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 príslušnému ÚPSVaR a obci, 

v ktorej má zákonný zástupca ţiaka trvalý pobyt. 

2. Zákonný zástupca ţiaka podľa § 5 ods. 12 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, nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky najmä ak ţiak 

neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. 

3. Postup pri podaní oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ţiaka 

podľa zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na 

dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z.:  

a) napomenutie triednym učiteľom udelí ţiakovi triedny učiteľ v zmysle ustanovenia § 

22 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole za neospravedlnenú 

neprítomnosť ţiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom, na 

jednej aţ štyroch vyučovacích hodinách, 

b) pokarhanie riaditeľom školy udelí riaditeľ v zmysle ustanovenia § 22 vyhlášky MŠ 

SR č. 320/2008 Z. z. o základnej za neospravedlnenú neprítomnosť ţiaka, ktorá 

preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom ţiaka, na viac ako štyroch 

vyučovacích hodinách, 

c) oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky podľa ustanovenia § 5 ods. 

11 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 zašle škola 

príslušnému ÚPSVaR a obci, v ktorej má zákonný zástupca ţiaka trvalý pobyt za 

neospravedlnenú neúčasť ţiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín 

v mesiaci. 

4. Neospravedlnená neúčasť ţiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín 

v mesiaci sa povaţuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. 

5. Postup pri podaní oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ţiaka ak 

vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín a na jeho základe je obec  

povinná začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa 

§ 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov: 
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a) napomenutie triednym učiteľom udelí ţiakovi triedny učiteľ v zmysle ustanovenia § 

22 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole za neospravedlnenú 

neprítomnosť ţiaka, ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom, na 

viac ako 20 vyučovacích hodinách, 

b) pokarhanie triednym učiteľom udelí triedny učiteľ v zmysle ustanovenia § 22 

vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej za neospravedlnenú neprítomnosť ţiaka, 

ktorá preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom ţiaka, na ďalších viac ako 

20 vyučovacích hodinách, 

c) pokarhanie riaditeľom školy udelí riaditeľ v zmysle ustanovenia § 22 vyhlášky MŠ 

SR č. 320/2008 Z. z. o základnej za neospravedlnenú neprítomnosť ţiaka, ktorá 

preukázateľne nebola spôsobená zákonným zástupcom ţiaka, na ďalších viac ako 20 

vyučovacích hodinách, 

d) oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky následne podáva riaditeľ 

školy ak ţiak vymeškal spolu viac ako 60 neospravedlnených hodín 

 

 

Článok 17 

Práva a povinnosti zamestnancov školy 

 

1. Základné povinnosti zamestnancov stanovuje § 81 Zákonníka práce a zákon č. 552/2003 

o výkone práce vo verejnom záujme. 

2. Zamestnanci školy majú okrem základných povinností, ktoré ustanovuje zákon č. 552/2003 

stanovené aj osobitné povinnosti a práva určené v pracovnom poriadku pre pedagogických 

a ostatných zamestnancov školy. 

3. Ďalšie povinnosti zamestnancov školy: 

a) za bezpečnosť ţiakov na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede, 

b) za bezpečnosť ţiakov počas prestávok, pred vyučovaním a po vyučovaní zodpovedá 

pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor podľa rozpisu schváleného 

riaditeľom na daný školský rok, 

c) počas vychádzok, exkurzií a počas akcií školy zodpovedajú za bezpečnosť ţiakov 

učitelia, konajúci dozor podľa rozpisu schváleného vedením školy, 

d) ak je zamestnanec, ktorý má podľa rozpisu vykonávať dozor neprítomný v práci, 

vykonáva dozor iný pedagogický zamestnanec prítomný na zmene po vzájomnej 

dohode, 

e) pedagogickí zamestnanci sú povinní oboznamovať ţiakov s bezpečnostnými 

predpismi pri práci a dbať na ich dodrţiavanie, 

f) pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci ţiakovi prvú pomoc (ak absolvoval 

kurz prvej pomoci, v opačnom prípade privolá zamestnanca, ktorý tento kurz 

absolvoval), 

g) zamestnanci školy dbajú na kultúrnosť pracovného prostredia, udrţiavajú poriadok na 

svojom pracovnom mieste, zamykajú skrine s učebnými pomôckami a skrinky na 

triednu dokumentáciu a osobné spisy ţiakov, 

h) učitelia sú zodpovední za: 

 poriadok v triede na svojej vyučovacej hodine a vedú ţiakov k tomu, aby 

udrţiavali poriadok v triede, na svojom pracovnom mieste, 

 úpravu zošitov, stav učebníc, šetrné zaobchádzanie s majetkom školy, 

 uzatvorenie okien a vyloţenie stoličiek po vyučovaní dopoludňajšieho aj 

popoludňajšieho vyučovania, 

 učebné pomôcky, audiovizuálnu a počítačovú techniku, ktorú pouţívajú na 

vyučovacej hodine, 
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 bezodkladné nahlasovanie všetkých porúch na učebných pomôckach 

a didaktickej technike, 

 dodrţiavanie psychohygienických zásad v edukácii. 

i) prísne sa zakazuje pouţívať ţiakov k vybavovaniu osobných alebo pracovných 

záleţitostí zamestnancov, 

j) kaţdý učiteľ musí dbať o svoj odborný rast, usilovať sa o dobré medziľudské vzťahy, 

byť pre ţiakov kladným príkladom a svoju profesiu vykonávať v súlade s morálnym 

kódexom učiteľa, 

k) všetci zamestnanci školy chodia do práce primerane oblečení, vyhýbajú sa 

vyzývavému oblečeniu (krátke sukne, hlboké výstrihy a pod.) 

4. Povinnosti dozoru: 

a) dozor konajúci učiteľ je zodpovedný: 

 za poriadok cez prestávky, 

 za poriadok v priestoroch, kde vykonáva dozor. 

b) dozor konajúci učiteľ počas malých prestávok vykonáva dozor na chodbe a nedovolí 

ţiakom, aby chodili a zdrţiavali sa v cudzích triedach, aby behali po chodbe, aby 

neboli hluční a dbá na bezpečnosť, aby nedošlo k úrazu. Dvere na triedach počas 

malých prestávok musia byť otvorené, 

c) v prípade priaznivého počasia sa veľké prestávky konajú na školskom dvore, dozor 

konajúci dohliadajú pri pobyte na školskom dvore na to, aby sa ţiaci nezdrţiavali 

mimo dohľadu (za budovou, pri bráne a pod.), ţiaci konzumujú desiatu a dozor 

konajúci je zodpovedný za poriadok na školskom dvore po skončení  prestávky, 

d) v prípade nepriaznivého počasia sa veľké prestávky konajú v triedach, kde ţiaci 

konzumujú desiatu, pričom dvere na triedach sú otvorené a dozor konajúci kontroluje 

aj poriadok v triede, 

e) počas kaţdej prestávky je potrebné dbať na to, aby sa ţiaci hromadne nezdrţiavali na 

toaletách 

 
Článok 18 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých ţiakov školy, zákonných zástupcov ţiakov 

školy a zamestnancov školy. 

2.  Triedny učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom školy ţiakov na začiatku 

školského roka a rodičov na zdruţeniach rodičov a pravidelne vyhodnocovať jeho plnenie. 

Povinnosť oboznámiť ţiakov a rodičov so školským poriadkom je aj po kaţdej 

prerokovanej zmene. Dodrţiavanie vnútorného poriadku školy je pravidelnou náplňou 

klasifikačných a hodnotiacich pedagogických a pracovných porád. 

3.  Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy. 

4.  Školský poriadok nadobúda platnosť po prerokovaní v pedagogickej rade. 

5.  Ruší sa Školský poriadok školy vydaný riaditeľkou školy dňa 2.9.2013. 

 

 

V Krompachoch 11.11.2014 

 

 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––– 

                                                                                                  Mgr. Beáta Figľárová 

           riaditeľka školy 


