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Milý žiak, žiačka ! 
 

   Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si 
bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí ( ďalej ŠKD ), v školskej 
jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, 
predkladáme Ti náš vnútorný poriadok školy. 
   Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo 
nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie 
svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho 
spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej 
dochádzky. 
   Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú 
života v škole : 
 

Máš právo chodiť do školy. 
 

   Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským 
právam a základným slobodám. 
 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor. 
 

   Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, 
ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. 
 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 
 

   Končí tam, kde sa začína sloboda iných. 
 
 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly : 
 

            Úvod. 
I. Príchod žiakov do školy 
II.  Správanie žiakov počas vyučovania 
III.  Správanie žiakov cez prestávku 
IV.  Odchod žiakov zo školy 
V. Dochádzka žiakov do školy 
VI.  Starostlivosť o zovňajšok 
VII.  Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 
VIII.  Povinnosti týždenníkov 
IX.  Povinnosti žiakov v ŠJ 
X. Dochádzka žiakov do ŠKD 
XI.  Povinnosti žiakov mimo školy 
XII.     Režim dňa 
XIII.    Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
XIV.  Základné práva a povinnosti rodičov 

      Záverečné ustanovenia 
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I. Príchod žiakov do školy 
 

1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom 
vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred 
začiatkom vyučovacej hodiny. 

2. Pred hlavným vchodom do budovy si očisti obuv, v prezuvárni sa preobuj do bezpečnej a 
zdravotne nezávadnej  obuvi a odlož si vrchný odev na vešiak na školskej chodbe . 
Prezuvky nesmú zanechávať na podlahe čierne stopy, nesmie to byť športová obuv. 

3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne v prezuvárni 
hlavnej budovy školy na vyučujúceho. 

4. Do školy by si nemal prísť na  mopede, skateboarde a kolieskových korčuliach. Výnimku 
povoľuje riaditeľ školy. 

5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových 
betónových chodníkoch je neprípustné. 

6. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj 
plot ! 

7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu 
školy. 

 

II.  Správanie žiakov počas vyučovania 
 

1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení,  bez výstredností v úprave vlasov 
a zovňajšku. Na cvičenie  TSV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel ( cvičebný  
úbor ), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni. 

2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich 
pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú 
vzorom v správaní mladším žiakom. 

3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. 
Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. 
Na hodinách TSV, VYV, PVC, THD a pri písomných prácach nevstávaš. 

4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne 
vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu. 

5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť 
spolužiakov. 

6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky. 
7. Skúšanému žiakovi  nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy. 
8. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne 

podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( na základe lekárskeho odporúčania ) 
môžeš dostať dve sady učebníc. 

9. Nesmieš používať v škole mobilný telefón, smartfón, tablet a pod. zariadenia, rozptyľuje 
to Tvoju pozornosť. Učiteľ má právo Ti ho odobrať a vrátiť iba Tvojim rodičom. 

10. Nenos do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy 
väčšie sumy peňazí,  osobitne cenné predmety (MP3 a pod.). Predmety nepotrebné na 
vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom. Za krádež a stratu týchto 
predmetov škola nezodpovedá. 
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11. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému 
vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine 
TSV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho 
lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu 
hodinu. 

12. Pred hodinou TSV sa  prezleč do cvičebného úboru. Cennejšie predmety si ulož v triede 
do osobných vecí – taška ( hodinky, šperky, kľúče, prípadne okuliare, peniaze atď.). 

13. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku.  Šetri elektrickou energiou a vodou. 
14. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. 

Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere a iné 
predmety. Určite vieš, že pľutie (napr. z okna alebo vo WC) tiež nepatrí do pravidiel 
slušného správania. 

15.  Ak si sa prihlásil na niektorý nepovinný predmet alebo na záujmový krúžok musíš ho 
navštevovať počas celého školského roka. 

16. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. 
Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý 
týždeň. 

17. Si povinný zúčastňovať sa na triednickej hodine, ktorá je súčasťou rozvrhu hodín. 
Neúčasť musíš mať ospravedlnenú. Triednická hodina má prednosť pred ostatnými 
aktivitami. 

18. V počítačovej učebni nezabudni na konci poslednej hodiny vypnúť počítač a osobitne 
monitor. Nezabudni odovzdať USB kľúč učiteľovi! 

 
 

III.  Správanie žiakov cez  prestávku 
 

1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. 
2. Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi triedu a zdržiavaj sa v určených 

priestoroch (na školskej chodbe, pri priaznivom počasí v areáli školy).                                                                                                               
3. Počas veľkej prestávky nesmieš  svojvoľne  opustiť areál školy, zdržiavať sa  na poschodí 

a v priestore triedy. 
4. Pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa vchádzaj do triedy 

a priprav sa na vyučovaciu hodinu. 
5. Papiere, plasty, tetrapakové obaly a odpadky trieď do nádob na separovanie .                 

Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne 
v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy alebo iným žiakom. 

6. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky.  
7. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale  zavolaj pomoc dospelého. 
8. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru 

alebo iný rozdiel s Tebou. 
9. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody 

budú musieť nahradiť Tvoji rodičia. 
10. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania energetických a alkoholických nápojov, drog a iných 

omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by 
tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, energetických nápojov a  alkoholu, 
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drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie 
školského poriadku. Tento zákaz platí aj pre školské akcie organizované školou mimo 
školy – účelové cvičenia, exkurzie, výlety a pod. . 

11. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 10 v škole, 
prípadne porušuje bod č. 10 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť 
ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším 
škodám na zdraví spolužiakov. Opäť to platí aj pre školské akcie organizované školou 
mimo školy – účelové cvičenia, exkurzie, výlety a pod. . 

12. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa. Do riaditeľne, 
zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. 

13. V prípade, že nasledujúcu vyučovaciu hodinu budete v inom priestore – „sťahujete sa“ -
čakáte s pripravenými pomôckami na učiteľa. Pri odchode z triedy v sprievode učiteľa si 
skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku, zatvorte 
okná, zhasnite svetlá a triedu zamknite. Kľúč odovzdajte do zborovne. 

14. Do špeciálnej učebne, dielne, telocvične a iných odborných učební vchádzaš v sprievode 
učiteľa.  

15. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky zotri tabuľu a choď po učebné 
pomôcky. Do kabinetu a zborovne bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj. 

 

IV. Odchod žiakov zo školy   
 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, 
vylož stoličku na lavicu. 

2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie 
svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky. 

3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zíď na hlavnú školskú chodbu, 
preobuj sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si zober domov. 

4. Ak máte poslednú hodinu v špeciálnej učebni, počítačovej miestnosti, telocvični alebo 
dielni, daj svoju kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci.  

5. Po skončení vyučovania v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku.  
Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu. 

6. Po skončení vyučovania opustíš školský areál hlavnou bránou. Nesmieš sa zbytočne 
zdržiavať pri škole kvôli svojej bezpečnosti. Počas rekonštrukcie je areál pre verejnosť 
uzatvorený. 

7. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. 
8. Ak zistíš nejakú stratu, poškodenie inventáru, školského majetku ohlás to vyučujúcemu 

alebo triednemu učiteľovi. Nájdené veci odnes do kancelárie školy. 
 

V. Dochádzka žiakov do školy 
 

1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas. 
2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť 

do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od 
rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje 
príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa 
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riaditeľ školy na základe písomnej  žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu 
príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť. 

3. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole a jej predpokladanú dĺžku zákonný 
zástupca oznámi triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín. Po uplynutí 
dvoch dní od začiatku neprítomnosti žiaka, ak nebude škola zákonným zástupcom 
informovaná, kontaktuje triedny učiteľ rodičov a informuje vedenie školy. Ak ani po 
výzve rodičia neospravedlnia neúčasť svojho dieťaťa na vyučovaní, bude vedenie školy 
informovať príslušné úrady. 

4. Nezabudni, že Tvoju neprítomnosť do 3 dní ospravedlní rodič, ak však chýbaš z dôvodu 
ochorenia viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni si povinný priniesť potvrdenie 
od lekára. 

5. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na 
vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ cez vyučovanie, ale len 
na písomnú žiadosť rodičov. 

6. V prípade organizovania vopred plánovanej školskej akcie, o ktorej ste boli ty i tvoji 
zákonný zástupcovia včas informovaní, je ospravedlnená neúčasť len na základe 
lekárskeho potvrdenia. 

7. Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže  Ti 
byť navrhnuté komisionálne preskúšanie. 

 

Vždy mysli na to, že ak budeš mať neospravedlnené hodiny hrozia Ti nasledovné výchovné 
opatrenia:   

- za 1- 4 neospravedlnené hodiny -    napomenutie triednym učiteľom 
           - za 4-10 neospravedlnených hodín - pokarhanie riaditeľom školy 
            - za opakovanú neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní viac ako 4 hodiny alebo viac     

          ako 2 vyučovacie dni - znížená známka zo správania 
            - opakovaná neospravedlnená neúčasť na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích 
hodín v mesiaci sa považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy túto 
skutočnosť hlási príslušným inštitúciám na riešenie. 
 

VI.  Starostlivosť o zovňajšok 
 

1. Do školy prichádzaj čistý a upravený. 
2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou. 
3. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. 

Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je 
neprípustné. 

4. Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier, papierové vreckovky ) 
a používaj ho. 

5. Pred hodinou pracovného vyučovania a techniky si obleč pracovný odev. 
6. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do cvičebného odevu. Nie je dovolené cvičiť 

v šatách, ktoré máš počas vyučovania. 
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VII.  Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 
 

1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš 
učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom 
rozsahu zaplatiť. 

2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané. 
3. Učebnice sú majetkom školy. Ak prechádzaš na inú školu, učebnice odovzdaj triednemu 

učiteľovi. 
 

VIII.  Povinnosti týždenníkov 
 

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe ". Týždenníci pred 
vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú 
tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia 
vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. 

2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede, otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala, 
postarajú sa o poriadok v triede a zatvoria okná. 

3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, odložia pomôcky, zatvoria vodovodné 
kohútiky,  uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien. 

 

IX.  Povinnosti žiaka v školskej jedálni 
 

1. Včas si predplatíš stravné lístky do ŠJ. 
2. Obeduješ v čase od 11.30 hod. do 13.30 hod. podľa počtu vyučovacích hodín po skončení 

vyučovania. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do 
jedálne vstúpiš len na pokyn dozor konajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si na 
chodbe ulož tašku a vrchný odev. Nezabudni sa prezuť. 

3. V jedálni si zober tácku, príbor, polievku s druhým jedlom a usaď sa na voľné miesto. 
Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý 
obed skonzumuj v ŠJ, vrátane ovocia  alebo múčnika. 

4. Po skončení obeda zanechaj svoje  miesto v poriadku, odovzdaj tácku s riadom pri 
okienku a opusti ŠJ. 

 

X. Dochádzka žiakov do  školského klubu detí ( ŠKD ) 
 

1. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania. 
2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu 

hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka pred budovu 
školy.                                                                                                                                        
Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby. 

3. Po príchode do budovy sa prezuj v prezuvárni na prízemí budovy školy . 
4. Tvoj odchod z ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič 

písomne oznámiť. 
5. Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť. 
6. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku  

v odseku II. 
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XI.  Povinnosti žiakov mimo školy 
 

1. Na školských výletoch, exkurziách a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, aby si 
neporušoval školský poriadok. Rob vždy česť našej škole.   

2. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným 
zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav. 

3. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj. 
4. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a  k  ženám. Uvoľni im miesto 

v dopravných prostriedkoch. 
5. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj 

dopravné predpisy. 
6. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatiach. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba 
podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. 

7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových, energetických nápojov 
a fajčenie je takisto zakázané. 

8. Ak sa v popoludňajších hodinách alebo cez víkend zdržuješ v areáli školy, športuj, 
oddychuj , ale uvedom si: 

     V areáli školy sa prísne zakazuje: 
� fajčiť, nosiť a piť alkoholické a energetické nápoje, 
� ničiť zeleň, vodiť psov a odhadzovať odpadky, 
� bicyklovať sa,  
� korčuľovať sa mimo asfaltových ihrísk, 
�  využívať skatebordovú dráhu v prípade nepriaznivého počasia (musí byť suchá, lebo 

Ti hrozí úraz), 
� zdržiavať sa mimo ihrísk, za kotolňou a v školskej záhrade, 
� ničiť ploty a budovu pri basketbalovom ihrisku, 
� zdržiavať sa: v mesiacoch september až apríl po 19.00 hod. 

            v mesiacoch máj až august po 20.00 hod. 
Nezabudni, že za Tvoju prítomnosť v areáli školy sú zodpovední Tvoji rodičia! 
 

XII. Režim dňa        
 

1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. 
2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 
 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto : 
 

1. hodina     7.45 hod. –   8.30 hod. 
2. hodina     8.40 hod. –   9.25 hod. 
3. hodina     9.40 hod. – 10.25 hod. 
4. hodina    10.35 hod. – 11.20 hod. 
5. hodina    11.30 hod. – 12.15 hod. 
6 hodina     12.25 hod. – 13.10 hod. 
7. hodina    13.40 hod. – 14.25 hod. 
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3. Činnosť v ŠKD : 
 

11.20 hod.– 17.00 hod. 
 

XIII. Hodnotenie a klasifikácia žiakov  
 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov našej školy sa riadi Metodickým  pokynom  č. 22/2011 
na hodnotenie žiakov základnej školy vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR 
https://www.minedu.sk/data/att/462.rtf 

 
XIV. Základné práva a povinnosti rodičov 
 

A. Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu žiaka) 
 

Ak vedú rodičia žiaka v duchu žiackeho školského poriadku, potom by nemali vznikať 
medzi školou a rodinou vážne rozdiely v správaní dieťaťa doma a v škole. 
 

Rodičia:  
1. Dbajú na prípravu žiakov do školy, pravidelne kontrolujú ich školskú prácu, oceňujú 
úspechy a podporujú ju, pri neúspechu vhodne reagujú na zápisy v žiackej knižke a jej 
pravidelnú kontrolu potvrdzujú podpisom. 
2. Rešpektujú organizáciu vyučovacieho času, nevstupujú neohlásene do priestorov školy, 
nenarúšajú vyučovaciu hodinu. 
3. Dbajú na to, aby žiaci prichádzali do školy na vyučovanie a školské akcie včas, správne 
vybavení a pripravení. 
4. Zodpovedajú za školskú dochádzku svojich detí, dodržujú pravidlá ospravedlnenia 
neprítomnosti žiaka v škole a na školských akciách. Žiak prinesie písomné ospravedlnenie od 
rodičov v žiackej knižke, ak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň. Ak nemôže 
cvičiť dlhšie ako týždeň, predloží vyučujúcemu potvrdenie od lekára. Necvičiacich môže 
vyučujúci využiť, podľa dôvodu, pre ktorý necvičia, na niektoré pomocné úkony. 
5. 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 a 
povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom. 
6. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 
Rodičia majú právo: 
1. Zúčastniť sa vyučovania po dohovore s vyučujúcim a súhlasom vedenia školy. 
2. Byť oboznámení s požiadavkami na žiaka, jeho hodnotením a klasifikáciou. 
3. Byť informovaní  o všetkých výchovných opatreniach, ktoré škola uplatňuje  voči jeho 
dieťaťu. 
4. Žiadať o integráciu dieťaťa. 
5. Žiadať o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR. 
6. Zmeniť zaradenie žiaka na inú školu s rešpektovaním práv riaditeľa školy a dodržaním 
všetkých náležitostí stanovených „Školským zákonom“. 
7. Zúčastniť sa práce školskej samosprávy. 
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A. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a 
organizácie pôsobiace v obvode školy sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada 
rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov a rodičov na riešení otázok výchovy 
detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení. 

B. Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou 
prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole 
finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, 
plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáhať škole pri spolupráci  
so spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o vedomosti žiakov, o zníženie 
počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole  
pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, venovať 
starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov 
s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými 
vplyvmi. 

C. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha 
vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 
 
Rodičia rešpektujú, že pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej 
činnosti postavenie chránenej osoby a má právo na ochranu pred neodborným zasahovaním 
do výkonu pedagogickej činnosti. 
 
B. Styk zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi 
1. Styk zákonného zástupcu žiaka s vedením školy a s učiteľmi je možný iba po skončení 
vyučovania. 
Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas. 
 
C. Spolupráca školy a rodiny 
1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je 
žiacka knižka (ŽK) a elektronická ŽK. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel 
slúžia aj konzultačné hodiny. 
2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia 
a pochvaly. 
Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. 
3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší 
spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov 
do školy, návšteva v rodine. 
4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa 
dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred 
stanovenou komisiou. 
 

Triedne schôdzky a konzultácie 
Pravidelne sú zvolávané triedne schôdzky alebo konzultačné hodiny, na ktorých majú všetci 
rodičia právo uplatňovať svoje pripomienky a návrhy. Okrem toho majú rodičia možnosť 
informovať sa o správaní a prospechu svojho dieťaťa po predchádzajúcej dohode s 
vyučujúcim zásadne  mimo vyučovacieho času. Rodič  si stretnutie dohodne vopred.  
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Záverečné ustanovenia 
 

   Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.  
Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť : 

• za menšie priestupky napomenutý alebo pokarhaný triednym učiteľom 
• za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným oznámením 

rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania. 
Nerešpektovanie povinností uvedených v tomto školskom poriadku  budú riešiť Tvoji 
vyučujúci zápisom do klasifikačného hárku, žiackej knižky a hrozí Ti: 

� pri 3 zápisoch- napomenutie triednym učiteľom 
� pri 6 zápisoch- pokarhanie triednym učiteľom 
� pri 9 zápisoch- pokarhanie riaditeľom školy 
� pri opakovaní zápisov o Tvojich priestupkoch- znížená známka zo správania po 

prerokovaní pedagogickou radou. 
Okamžité výchovné opatrenie podľa stupňa závažnosti dostaneš  za : úmyselné poškodenie 
zdravia spolužiaka, šikanovanie spolužiaka, vulgárne vyjadrovanie, úmyselné poškodenie 
majetku, krádež vecí v škole, fajčenie, pitie alkoholu, užívanie škodlivých látok, použitie 
mobilného telefónu v škole alebo iný dôvod určený pedagogickou radou. 
 
V prípade viacerých porušení školského poriadku sa udeľuje výchovné opatrenie primerane 
závažnosti priestupkov. 

 
Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie  u učiteľov 
i spolužiakov a zaslúženú odmenu.                                                                              

 
                                                                         
 

V  Radoli 31.08.2017                                                                          Mgr. Vladimír Hromádka 
riaditeľ školy 


