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9. Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Všeobecné ustanovenia 

 

Školský poriadok Základnej školy s materskou školou vo Svinnej vydáva riaditeľka školy, 

v zmysle     § 153 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „školský zákon“). Úlohou školského poriadku je racionálne rozdelenie úloh, 

dodržiavanie povinností a práv žiakov a pedagogických zamestnancov a predchádzanie školským 

úrazom. Dodržiavanie školského poriadku utvára dobré predpoklady pre chod školy a jej bezpečnosť. 

Preto sú všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať. 

Riaditeľka školy dňom 2. septembra 2014 vydáva tento školský poriadok školy, zároveň ruší vnútorný 

poriadok školy platný od 2. Septembra 2013 Obsahuje osobitnú časť pre  základnú školu, školský klub 

detí, školskú jedáleň, športovú halu, areál školy, odborné učebne.  

 

2. Prijímanie  žiakov do základnej školy 

a. Žiak je do prvého ročníka základnej školy prijímaný na základe zápisu do prvého 

ročníka . 

b. Žiaci vyššieho ročníka sú do základnej školy prijímaní na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu žiaka. 

c. O prijatí žiaka do základnej školy rozhoduje riaditeľka školy v súlade s platnou 

legislatívou a s prihliadnutím na prevádzkové možnosti a personálne obsadenie školy.  

 

3. Prevádzka školy a školského klubu detí 

a. Prevádzka školy  sa začína 7:45 nástupom pedagogického dohľadu  učiteľov a končí 

podľa rozvrhu hodín žiakov.  Budova školy je podľa potreby žiakov a po dohode 

s vedením školy otvorená od 7:00.  

b. Prevádzka   školského klubu popoludní začína podľa rozvrhu hodín žiakov, najskôr  

11:30, končí o 16:00.  

c. Vyučovanie  v základnej škole je  organizované  podľa  rozvrhu  hodín, ktorý  je 

schválený  pedagogickou radou a riaditeľkou školy.  Rozvrh  hodín  tried a učební je 

zverejnený na webovej stránke školy a umiestnený na dverách tried a učební v budove 

základnej školy. Začiatok  vyučovania  je  o  8:00  hod.  Vyučovacia  jednotka  trvá  45  

minút,  začína  a končí zvonením.  Prestávky  medzi  vyučovacími  hodinami  sú  

spravidla 10  minútové,  veľká  prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 

15minút.  Nultá hodina sa spravidla nevyučuje, len v zvlášť odôvodnených prípadoch 

s dodržaním hygienických predpisov podľa platnej vyhlášky o základnej škole a na 

základe písomného informovaného súhlasu rodičov všetkých žiakov. 
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3.1 Časový rozvrh základnej školy 

 

Hod. Začiatok Koniec  

0 7:10 7:55  

do 7:50  príchod do školy 

 7: 50  8:00  príprava na vyučovanie 

1 8:00 8:45 prestávka 5 min 

2 8:50 9:35 prestávka 15 min 

3 9:50 10:35 prestávka 10 min 

4 10:45 11:30 prestávka 10 min 

5 11:40 12:25 prestávka  5   min 

6 12:30 13:15 prestávka 30 min 

7 13:45 14:30 prestávka 5 min 

 

 

Časový rozvrh činností školského klubu: 

11:40 12:15 Hygiena, voľné hry 

12:15 13:00 Obed 

13:00  Odpočinková činnosť 

13:30  Spoločné hry, skupinové hry, pokojné zamestnanie, obed po 5. Hodine 

13:30 14:00 Záujmová činnosť, obed po 6. hodine podľa týždenných plánov vo výchovných        

oddeleniach 

14:00 14:30 Rekreačná činnosť 

14:30 15:00 Príprava na DÚ 

15:00 15:30 Relaxačná činnosť 

15:30 16:00 Voľné hry, odchod domov 

 

4. Práva  žiakov základnej školy 

a. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov. 

b. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.  

c. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek slušne položenú otázku a dostať na 

ňu odpoveď.  

d. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj 

názor na čokoľvek.  

e. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.  

f. Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným 

vlastníctvom žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.  

g. Žiak má právo opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto len so súhlasom 

vyučujúceho. 
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h. Žiak má právo vymeškať vyučovanie a podujatia školy   pre chorobu, vážnu udalosť v 

rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery na základe 

preukázateľného ospravedlnenia (281/2002, 658/2002, 245/2008). 

i. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok. 

j. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší 

ostatných, po predchádzajúcej dohode s učiteľom vykonávajúcim pedagogický dohľad.  

k. Žiak má právo navštevovať 2 nepovinné predmety, resp. záujmové útvary, ak sú 

otvorené. 

l. Žiak má právo navštevovať školský klub detí /ŠKD/.  

m. Žiak školy môže byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto organizácia 

žiakom dovoľuje. Žiak môže navštevovať jazykovú školu, CVČ, osvetové zariadenie, 

alebo môže pracovať v športových oddieloch.  

n. Žiak školy má právo stravovať sa v školskej jedálni.  

 

5. Povinnosti žiakov základnej školy 

5.1. Starostlivosť o zovňajšok 

a. Žiak je povinný chodiť do školy čisto a primerane veku oblečený a upravený, tj. nenosí 

vyzývavé oblečenie, ktoré odvádza pozornosť od vyučovacieho procesu, žiakom nie je 

dovolené lakovať si nechty, líčiť sa, farbiť si vlasy, nosiť tetovanie alebo piercing.  

b. Žiak je povinný  si na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy  

nosiť vhodný pracovný a športový úbor.  

c. Žiak je povinný sa pohybovať v budove školy v prezúvkach zdravotne a bezpečnostne 

vyhovujúcich. V priestoroch športovej haly používa prezúvky so svetlou podrážkou. 

 

5.2. Starostlivosť o školské zariadenia,  školské potreby, o prostredie učební, chodieb a 

školského dvora 

a. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. 

Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je rodič žiaka 

povinný v plnej miere uhradiť.  

b. Žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené a podpísané. Ak žiak v priebehu 

školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju 

zaplatiť ako novú.  

c. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej 

škole, kde končí školský rok.  

d. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú 

kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventára triedy.  
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5.3. Príchod žiakov do školy 

a. Žiak po príchode do areálu školy čo najskôr vstupuje do budovy základnej školy 

(nezdržiava sa zbytočne pred budovou) priestorom šatní. Pred vstupom si riadne očistí 

obuv od väčších nečistôt.  Prezuje sa, odloží si topánky, vrchné ošatenie a bez 

zbytočného zdržiavania prechádza ďalej do školy, kde plní pokyny pedagóga 

vykonávajúceho pedagogický dohľad až do odchodu do tried o 7:45 hod.  

b. Žiak je povinný  na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou prichádzať 

pravidelne a dochvíľne, najneskôr 10 minút pred začatím prvej vyučovacej hodiny, aby 

bol najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania na svojom mieste s pripravenými 

učebnými pomôckami.  

c. Budova základnej školy sa ráno uzavrie o 7:55 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, 

budú do školskej budovy vpustení hlavným vchodom po zazvonení na zvonček. Žiakom, 

ktorí nemajú hodnoverný doklad o ospravedlnení neskorého príchodu sa tento čas 

eviduje ako neospravedlnená neprítomnost. 

d. Po skončení vyučovania žiak odchádza v sprievode vyučujúceho poslednej vyučovacej 

hodiny do šatní. Po prezutí bez zbytočného zdržiavania so všetkými osobnými vecami 

opustí  školskú budovu. Po ukončení obeda bez zbytočného zdržiavania opustí areál 

školy. 

e. Žiak je povinný v areáli školy (tj. aj v budovách školy)  dodržiavať zákaz používania 

skejtov, kolieskových korčulí, bicyklov a akýchkoľvek dopravných prostriedkov. 

f. Bicykle v areáli školy majú určené miesto na odkladanie po príchode do areálu školy. 

Z tohoto miesta si ich žiaci vyzdvihnú až bezprostredne pred odchodom   

 

5.4. Presun žiakov do učební 

a. Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne vykonávajú žiaci pod dozorom  

vyučujúcich po zazvonení na vyučovací hodinu. 

b. Presun  do športovej  haly  žiaci vykonávajú pod priamym dohľadom vyučujúceho 

telesnej výchovy. 

c. Presun žiakov na krúžky a nepovinné predmety je samostatný podľa pokynov vedúceho 

krúžku, prípadne žiaci čakajú na vedúceho na vopred dohodnutom mieste.   

d. Žiaci rešpektujú všetky pravidlá správania sa v priestoroch budovy, šatní, areálu školy a 

budovy športovej haly. Svojim správaním nenarúšajú ďaľšie vyučovanie a činnosť 

prevádzky školy.  

e. Do zborovne, kancelárie, riaditeľne, kotolne a iných priestorov, ktoré na vyučovanie 

neslúžia, majú žiaci vstup zakázaný. 

 

5.5. Pohyb žiakov v areáli školy 
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a. Pri presune žiakov do školskej jedálne alebo športovej haly, prípadne v čase mimo 

vyučovacích hodín sa žiakom v areáli školy zakazuje používať bicykel, kolobežku, 

prípadne kolieskové korčule. 

b. V čase 12:00 – 14:00 hod sa pri presune do školskej jedálne a športovej haly žiaci 

správajú ohľaduplne a potichu s ohľadom na popoludňajší spánok detí v materskej škole.  

c. Zdržiavať sa v areáli školy mimo presunov potrebných pre ďalšie vyučovanie a 

nevyhnutných pre príchod a odchod do školy alebo do školskej jedálne je zakázané. 

 

5.6. Odchod žiakov zo školy 

a. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej 

tašky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží 

stoličku na lavicu. Okná zatvára vyučujúci. 

b. Po poslednej vyučovacej hodine žiaci opustia triedu v sprievode vyučujúceho, ktorý ich 

sprevádza do šatní a zotrvá s nimi do odchodu posledného žiaka z budovy školy. 

c. Po odchode zo šatne zanechá žiak poriadok.  

d. Žiak smie v šatni manipulovať výhradne so svojimi vecami. Žiakom je zakázané 

manipulovať s osobnými vecami spolužiakov. 

e. Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si 

žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí 

zodpovednosť učiteľky za žiaka.  

f. Žiak je povinný po odchode z budovy školy čo najskôr opustiť školský areál. Škola 

nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie. 

 

5.7. Povinnosti  a pravidlá správania sa žiakov na vyučovaní 

a. Žiak je povinný  na vyučovanie a všetky školské podujatia prichádzať včas, riadne 

pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín 

potrebuje na vyučovanie.  

b. Žiak je povinný si veci potrebné na vyučovanie, ak po zazvonení na vyučovaciu hodinu 

neprechádza do inej učebne, pripraviť počas prestávky. Ostatné veci má v školskej taške.  

c. Žiak je povinný nosiť do školy predmety, ktoré potrebuje na vyučovaní. Klenoty a 

väčšie sumy peňazí, prípadne iné predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním nosí žiak do 

školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.  

d. Žiak je povinný svoje miesto a jeho okolie udržiavať v čistote a poriadku. 

e. Žiak je povinný po zazvonení  na vyučovaciu hodinu sedieť na svojom mieste a v 

tichosti očakávať príchod vyučujúceho. 

f. Žiak je povinný sa ospravedlniť vyučujúcemu na začiatku hodiny, ak sa  na vyučovanie 

nepripravil, alebo nemá domácu úlohu, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. 
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g. Žiak je povinný sedieť na mieste, ktoré mu triedny učiteľ určil na začiatku školského 

roka. Toto miesto nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných 

učebniach  určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.  

h. Žiak je povinný na vyučovaní pozorne sledovať výklad učiteľa i odpovede   spolužiakov. 

Neodpisuje, nenašepkáva a nevyrušuje ostatných.  

i. Žiak je poviný sa hlásiť zdvihnutím ruky, ak chce  odpovedať alebo sa vyučujúceho 

niečo opýtať.  

j. Žiak je povinný domáce úlohy  vypracovávať samostatne.   

k. Žiak je povinný pre manipuláciu s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a 

didaktickou technikou umiestnenou v učebniach požiadať o súhlas učiteľa . 

l. Žiak je povinný po vstupe dospelej osoby do triedy a rovnako pri jej odchode pozdraviť 

vstaním. Sadne si na pokyn učiteľa. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného 

vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania kontrolných prác sa žiaci nezdravia.  

m. Žiak je povinný nahlásiť stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, vyučujúcemu, na ktorého 

hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate u hospodárky školy, 

ktorá vykoná ďalšie opatrenia.  

n. Žiak je povinný na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a 

plaveckom výcviku prípadne iných akciách organizovaných školou dodržiavať pokyny 

vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Rovnako je povinný 

dodržiavať určené termíny, miesta a časy sústredenia. 

o. Žiak je povinný zúčastňovať sa nepovinných predmetov a krúžkov, do ktorých sa 

zapísal, prípadnú neprítomnosť musí riadne ospravedlniť. 

 

5.8. Pravidlá správania sa žiakov cez prestávky 

a. Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu 

hodinu. Dvere do triedy majú dokorán otvorené. Žiakom je dovolené krokom prejsť do 

inej triedy so súhlasom dozorkonajúceho učiteľa za účelom požičania pomôcok. Žiakom 

počas malých prestávok nie je dovolené prechádzať do iných tried bez povolenia ped. 

dohľadu. 

b. Po druhej vyučovacej hodine si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú 

v sprievode učiteľa na prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V 

prípade nepriaznivého počasia sa prechádzajú po chodbách školy. Do tried postupne 

odchádzajú podľa pokynov dozorkonajúceho učiteľa vykonávajúceho pedagogický 

dohľad.  

c. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky 

po chodbách, záchodoch, hádzať ich do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.  
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d. Žiakom je zakázané počas prestávok hrať loptové hry v priestoroch tried, chodieb aj 

v ostatnom areáli školy 

 

5.9. Pravidlá správania sa žiakov na pracovnom vyučovaní 

a. Žiaci čakajú vyučujúceho vo svojej triede /pokiaľ nemajú určené inak/ prezlečení do 

pracovného odevu. Pracovnú obuv si prezúvajú v šatni.   

b. Z triedy odchádzajú žiaci organizovane  pod vedením vyučujúceho po zvonení.  

c. Otváranie a zatváranie dverí do náraďovne robí vyučujúci, alebo ním poverený žiak.  

d. Potrebné pracovné nástroje vydáva žiakom  vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho 

nemajú žiaci do náraďovne prístup.  

e. Žiaci pri prenášaní nesú náradie v jednej ruke ostrím dopredu. Pri práci žiaci používajú 

iba tie pracovné nástroje, ktoré sú potrebné k pridelenej práci, zaobchádzajú s nimi 

šetrne, prípadné poškodenie ihneď hlásia vyučujúcemu.  

f. Žiaci ostávajú pri práci na určenom mieste, nástroje si nevymieňajú, rešpektujú pokyny 

vyučujúceho, aby nedošlo k úrazu, alebo k poškodeniu náradia. Pridelené nástroje po 

skončení činnosti odovzdávajú žiaci vyučujúcemu k uskladneniu čisté.  

g. Úmyselné poškodenie pracovného nástroja musí príslušný žiak nahradiť novým, alebo 

zabezpečiť jeho opravu. Zo školského pozemku neodnášajú žiaci žiaden materiál a 

nástroje.  

h. Žiaci odchádzajú z do školy opäť v sprievode vyučujúceho.  

 

5.10. Pravidlá správania sa žiakov v  inej triede (odborná učebňa) 

a. Žiaci prichádzajú do odbornej učebne po zvonení a do učebne vstupujú organizovane 

pod vedením učiteľa.   

b. V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací 

poriadok.  

c. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne.  

d. Žiak môže  manipulovať s didaktickou technikou len po udelení súhlasu vyučujúceho.  

e. Žiakom sa zakazuje dotýkať sa vystavených predmetov - suvenírov, kníh, násteniek a 

iných vecí uložených v učebni.  

f. Žiakom sa odporúča  vziať si so sebou do učebne celú školskú tašku. 

g. Žiak je povinný si pred odchodom z učebne upratať svoje miesto.  

h. Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami.  

i. Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho, ktorý učebňu uzamkne.  

j. Chemické potreby ako sklo, nádoby, chemikálie môžu žiaci donášať z chemického 

kabinetu iba pod dohľadom učiteľa, ktorý dbá prísne na dodržiavanie bezpečnostných 

zásad, t.j. aj umývanie chemického skla a znečistených nádob. 
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k. Chemikálie pre pokusy pripravuje výhradne učiteľ. Žiaci ich môžu iba preniesť do 

laboratória aj to pod dohľadom učiteľa. Nebezpečné látky a predmety nosí učiteľ.  

l. Žiaci musia dodržiavať bezpečnostné predpisy, s ktorými boli podrobne oboznámení. 

m. Počas neprítomnosti kvalifikovaného učiteľa chémie sa pokusy v chemickom laboratóriu 

prevádzať nesmú. 

 

5.11. Pravidlá správania sa žiakov v učebni informatiky 

a. V učebni je zakázané jesť a piť. 

b. Žiak si vždy si sadá k tomu istému počítaču. 

c. Žiak sa striktne riadi pokynmi vyučujúceho. 

d. Žiak v učebni udržiava poriadok, správa sa potichu, aby nerušil ostatných. 

e. Žiak svojvoľne nesmie manipulovať s počítačom. 

f.  Žiakom je zakázané odpájať a pripájať vstupné alebo výstupné zariadenia, alebo 

presúvať počítač. 

g. Žiak je povinný každý problém ihneď nahlásiť vyučujúcemu. 

h. Na jednom počítači pracujú najviac dvaja žiaci, ktorí sa pri ňom striedajú. 

i. Prísne sa zakazuje sťahovať alebo inštalovať akýkoľvek program alebo hru. 

j. Po skončení vyučovacej hodiny žiak zasunie klávesnicu, stoličku, uprace si miesto a až 

na pokyn vyučujúceho počítač vypne. 

k. Žiak počítač vypína podľa pokynu učiteľa. 

l. Počítače zapína výhradne vyučujúci. 

 

5.12. Pravidlá správania sa žiakov v keramickej dielni 

a. Do dielne žiaci prichádzajú v sprievode vyučujúceho. 

b. Pred začatím činnosti si žiak podľa inštrukcie vyučujúceho pripraví pracovné miesto 

a oblečie ochranný odev. 

c. Pri manipulácii s modelovacím náradím sa žiak riadi inštrukciami vyučujúceho. 

d. Výrobky ukladá do vyhradených priestorov vgýhradne vyučujúci. 

e. Počas činnosti žiak nesmie opustiť svoje miesto bez opýtnia a následného súhlasu 

vyučujúceho. 

f. Po skončení činnosti si žiak uprace svoje pracovné miesto podľa inštrukcie vyučujúceho. 

g. Žiakom je zajázané dotýkať sa vystavených keramických výrobkov. 

h. Žiakom je zakázané dotýkať sa vypalovacej pece a akokoľvek s ňou manipulovať . 

 

5.13. Pravidlá správania sa žiakov v športovej hale   

a. Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci 1. stupňa vyučujúceho vo svojej triede, 

prípadne na vopred určenom mieste v budove školy /šatne/. Žiaci 2. stupňa sa 
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samostatne presúvajú podľa pravidel určených vyučujúcim telesnej výchovy a 

s rešpektováním ostatných bodov školského poriadku.  

b. Na hodinu telesnej výchovy si žiaci nosia žiacku knižku. 

c. Týždenníci zabezpečia, aby bola na hodine učiteľovi k dispozícii triedna kniha 

a klasifikačný hárok. 

d. Vstup na hraciu plochu je povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore. 

Zabudnutie úboru rieši učiteľ písomným upozornením rodičov do ŽK a  písomným 

zápisom do triednej dokumentácie. 

e. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho 

nemajú žiaci prístup do kabinetu Tv.  

f. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náradia a  náčinia, ktoré 

sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia 

ihneď vyučujúcemu.  

g. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovisko, ktoré nemôžu bez 

povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich 

činnosť, aby neprišlo k úrazu.  

h. Žiaci sú oboznámení s prvou pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich 

bezpodmienečne dodržiavať.  

i. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť.  

j. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní 

bezpečnostných predpisov.  

k. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.  

l. K osobnej hygiene využívajú žiaci svoj uterák a mydlo /hygienické vrecko/. Sprchovať 

sa môžu iba so súhlasom vyučujúceho, pričom dbajú na bezpečnosť.  

m. Žiaci odchádzajú z telocvične pod vedením príslušného vyučujúceho. 

n. Oslobodení žiaci z hodiny Tv majú hodnoverné potvrdenie od príslušného pediatra,  

rozhodnutie riaditeľa školy, na telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú.  

o. Žiak, ktorý necvičí, vykonáva špecifické činnosti  súvisiace s výchovno –vzdelávacím 

procesom a z tohto dôvodu sa na hodiny Tv prezlieka. Hodnoverné písomné potvrdenie 

predloží pred začiatkom hodiny vyučujúcemu. Pokiaľ zdravotný stav necvičiaceho žiaka 

nie je vyhodnotený lekárom, dôvody pre necvičenie je povinný zákonný zástupca vopred 

prekonzultovať s vyučujúcim, prípadne s vedením školy a následne predložiť 

ospravedlnenie aj písomne.    

p. Žiak je povinný z bezpečnostných dôvodov odložiť prstene, náramky, retiazky, 

náhrdelníky, veľké náušnice, dlhé vlasy si zapnúť do gumičky. Rovnako je 

z bezpečnostných dôvodov zakázané nosiť dlhé prípadne gélové nechty. 
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5.14. Pravidlá správania sa žiakov v  školskej jedálni 

a. Do školskej jedálne prechádzajú žiaci po ukončení vyučovania samostatne, žiaci 

navštevujúci školský klub prechádzajú v sprievode vychovávatelky. Žiak je povinný sa 

počas presunu do školskej jedálne a späť správať slušne, aby nerušil popoludňajší 

odpočinok detí v materskej škole alebo iných činností v rámci prevádzky školy. 

b. Vstup do jedálne je žiakom povolený len v prítomnosti pedagóga. 

c. Žiaci, ktorí prichádzajú do jedálne, si umyjú ruky. Po vstupe do jedálne sa zaradia do 

radu, zachovávajú ticho a nepredbiehajú sa. Rešpektujú pokyny učiteľov vykonávajúcich 

pedagogický dohľad.  

d. Žiaci si pred prevzatím obeda zoberú podnos, tanier, príbor a naložia si polievku. Pri 

ďalšom výdajnom okienku si preberú obed a nápoj. Pomaly zaujmú voľné miesta za 

stolmi podľa pokynov padagóga. Obedujú slušne a v tichosti podľa zásad slušného 

stolovania. Použitý riad odnesú pomaly k určenému okienku.  

e. Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať v jedálni tento poriadok, môžu byť pedagógom 

vykonávajúcim dohľad z jedálne vykázaní a naobedovať sa budú môcť až ako poslední. 

f. Po skončení obeda sa žiak ďalej nezdržiava  v jedálni. 

g. Žiak, ktorého zákonní zástupcovia nezaplatia stravovací poplatok do konca 

predchádzajúceho mesiaca, nemá na stravovanie nárok.  

h. Žiakom a osobám, ktoré sa nestravujú, je zakázané zdržiavať sa v školskej jedálni.  

 

5.15. Pravidlá správania sa žiakov v školskom klube detí 

a. Žiak je do ŠK prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení 

stanoveného poplatku podľa platného VZN Obce Svinná.  

b. Činnosť ŠK sa riadi samostatným plánom.  

c. Ak má žiak odísť z ŠK v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, alebo v sprievode 

inej osoby,  musia to rodičia oznámiť vychovávateľke vopred a podložiť písomným 

poverením. 

 

6. Bezpečnostné opatrenia 

6.1. Opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti žiakov v škole 

a. Žiak je povinný zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou.  

b. Žiak je povinný dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, s ktorými bol riadne a 

preukázateľne oboznámený. 

c. Žiak je povinný oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady a nedostatky, ktoré 

ohrozujú bezpečnost. 

d. Žiak je povinný používať predpísané ochranné pracovné prostriedky.  
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e. Priestupok voči  pravidlám bezpečnosti sa na veľkej prestávke považuje za porušenie 

školského poriadku( loptové hry, návšteva cudzích osôb, skákanie cez gumu, behanie na 

školskom dvore a iné hry, ktoré zakáže učiteľ vykonávajúci pedagogický dohľad).  

 

6.2. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

a. Vstup do budovy cudzím osobám je zakázaný. Je možný so súhlasom vedenia školy iba 

po predchádzajúcom telefonickom dohovore. 

b. Učitelia, pracovníci školy a žiaci sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či 

nešíria drogy alebo iné omamné a návykové látky. V prípade podozrenia na šírenie drog 

alebo používania omaných a návykových látok situáciu riešia v úzkej spolupráci s 

vedením školy.  

c. Ak je niektorý žiak pod vplyvom omamných a návykových látok vedenie  školy 

kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.  

d. V celom areáli školy platí zákaz požívania energetických nápojov. 

 

6.3. Zákazy zabezpečujúce bezpečnosť a ochranu žiakov 

a. Žiakom sa zakazuje počas vyučovania (tj.vrátane prestávok) opúšťať  školskú budovu a 

areál školy. 

b. Žiakom sa zakazuje vykláňať sa z oblokov, vyhadzovať von oknom papiere, odpadky a 

akékoľvek predmety.  

c. Žiakom sa zakazuje kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa po zábradlí a nakláňať sa nad 

zábradlím, sadať na parapetné dosky a behať.  

d. Žiakom sa zakazuje po vykonaní hygienickej potreby naďalej zdržiavať na WC. 

e. Žiakom sa zakazuje fajčiť, používať alkohol, narkotiká, energetické nápoje, hrať 

hazardné hry. 

f. Žiakom sa zakazujú prejavy narúšajúce mravný vývoj žiakov školy. 

g. Žiakom sa zakazuje akokoľvek psychicky alebo fyzicky napádať a ohrozovať 

spolužiakov,zamestnancov a návštevníkov školy.  

h. Žiakom sa zakazuje nosiť do školy predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním (vlastné 

počítače, tablety, elektrické zariadenia, nabíjačky) alebo ohrozujú bezpečnosť a zdravie 

spolužiakov a pedagogických zamestnancov. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi 

ho odoberie a pri strenutí ho vráti  rodičom žiaka. 

i. Žiakom sa zakazuje používanie mobilných telefónov  počas vyučovania podľa § 20 

ods.7 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008. Použiť ho 

môže iba v odôvodnených prípadoch s predchádzajúcim  súhlasom riaditeľa školy na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Používanie mobilného telefónu na 
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školských akciách a v škole v prírode musí žiak alebojeho zákonný zástupca vopred 

prekonzultovať s vedúcim akcie alebo školy v prírode. 

j. Žiakom sa zakazuje manipulácia s oblokmi, elektrickými zariadeniami (nabíjačky 

a pod.), horľavinami, ostrými predmetmi, kedy by mohlo prísť k úrazu alebo ohrozeniu 

iných osôb.  

  

7. Komunikácia 

7.1. Triedna samospráva žiakov 

a. Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú 

tvoria predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda 

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

požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov 

určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.  

b. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a zapisuje ich do triednej knihy. Spravidla sú dvaja. 

Ich povinnosti sú najmä:  

c. Pred vyučovaním utrieť tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné potreby,  

d. Na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho hlásiť neprítomných žiakov,  

e. Oznámiť po 5 minútach od začiatku vyučovacej hodiny riaditeľovi školy alebo 

zástupkyni riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine,  

f. Zabezpečovať na každú hodinu  triednu kniha a predložiť ju vyučujúcemu  

g. Dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.  

 

7.2.  Komunikácia žiaka s inými osobami  

a. Žiak je povinný sa voči spolužiakom, vyučujúcim, pracovníkom školy ako aj k ostatným 

osobám zdržiavajúcim sa na pôde školy a v areáli školy správať slušne.  

b. Žiak je povinný si všetky písomnosti a potvrdenia  vybavovať  prostredníctvom 

triedneho učiteľa. 

c. Individuálne záležitosti žiakov vybavujú triedni učitelia. Komunikácia rodičov žiaka s 

učiteľmi je možná iba po skončení vyučovania, najlepšie po predchádzajúcej vzájomnej 

dohode. ( Vo výnimočných prípadoch na pozvanie učiteľom v určený čas. ) 

d. Riaditeľka školy vybavuje iba sťažnosti alebo náročné prípady, o ktorých nemôže 

triedny učitel rozhodovať sám.  

 

7.3. Ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní 

a. Žiak je povinný neprítomnosť na vyučovaní z vopred známych dôvodov vopred oznámiť 

triednemu učiteľovi.  
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b. Žiak alebo jeho zákonný zástupca je povinný o uvoľnenie z vyučovania písomne 

požiadať. Z jednej hodiny uvoľňuje príslušný vyučujúci, z jedného a dvoch dní triedny 

učiteľ, z troch a viac dní riaditeľ školy po predložení žiadosti.  

c. Žiak alebo jeho zákonný zástupca je povinný neprítomnosť navyučovaní pre 

nepredvídanú príčinu oznámiť triednemu učiteľovi do 24 hodín.  

d. Žiak je povinný ospravedlniť každú neúčasť na vyučovaní  hodnoverným dokladom 

alebo písomným ospravedlnením od rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka  alebo 

lekára.  

e. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa podľa školského zákona alebo žiaka 

sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, 

mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky 

hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa 

alebo žiaka na súťažiach. 

f. Ospravedlnenie neprítomnosti žiakov na vyučovaní upravuje školský zákon, a zákon 

o prídavku a príspevku na dieťa 

 

8. Výchovné opatrenia 

8.1. Pochvaly a iné ocenenia 

a. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciativy 

(reprezentácia školy), za záslužný alebo statočný čin. 

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

c. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy 

triedny učitel, riaditeľ, zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby. 

d. V osobitne odôvodnených prípadoch najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský 

život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty môže udeliť žiakovi pochvalu alebo 

ocenenie orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky. 

e. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu 

žiaka. 

 

8.2. Opatrenia na posilnenie disciplíny  

Opatrenie na posilnenie disciplíny dostane žiak za:  

- úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka,  

- šikanovanie, vulgárne vyjadrovanie,  

- úmyselné poškodenie majetku školy,  

- krádež vecí v škole,   

- fajčenie, pitie alkoholu a užívanie narkotík v priestoroch školy,  

- nevhodné prejavy narúšajúce mravný vývoj žiakov 
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- použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine,  

- neskoré príchody na vyučovanie 

- neodôvodnenú neprítomnost na vyučovaní 

- iný dôvod určený ped. radou  

 

a. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné 

alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza 

spravidla zníženiu stupňa zo správania. 

b. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. 

c. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po 

prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

d. Za poznámky v klasifikačnom hárku budú opatrenia na posilnenie disciplíny udelené 

nasledovne: 

5 poznámok – najmenej NTU (napomenutie triednym učiteľom) 

10 poznámok – najmenej PkTU (pokarhanie triednym učiteľom) 

15 poznámok – najmenej PkRŠ (pokarhanie riaditeľom školy) 

20 a viac poznámok – najmenej znížená známka zo správania 2.  

V prípade, že v štvrťročnom hodnotiacom období vznikne potreba podľa tohto 

merita udeliť zníženú známku zo správania, žiak bude mať v rozhodnutí 

o pokarhaní riaditeľom školy vetu, „s následným znížením známky zo správania 

v polročnom/koncoročnom  klasifikačnom období.“ V  polročnom hodnotiacom 

období sa zohľadňuje (spočítava) celý polrok. Ak dôjde k náprave, ďalšie 

výchovné opatrenie, alebo rovnaké sa neudelí. 

 

9. Záverečné ustanovenia 

a. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní  

s orgánmi školskej samosprávy a v  pedagogickej  rade.  

b. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom žiakov triedy ako aj ich 

rodičov preukázateľným spôsobom. 

c. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. septembra 2014, týmto dňom sa ruší 

školský poriadok zo dňa 3.9.2013  v znení neskorších doplnkov.  

 

Vo Svinnej dňa 27. augusta 2014     PaedDr. Ingrid Ondrušková 

riaditeľka školy 


