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Školský poriadok 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Podľa  § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou č. 223/2022 Z. z., riaditeľ Základnej školy, 

Hlavná 209, Zemplínska Teplica vydáva tento školský poriadok. 

 

Čl. 2 

Všeobecné ustanovenie 

 

1. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje 

rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, 

demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a 

telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, 

prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie 

poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu 

výchovu a vzdelávanie. 

 

2. Školský poriadok predstavuje súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a rodičov, resp. zákonných zástupcov 

žiakov, ktorých dodržiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školy. 

 

 

 

Čl. 3 

Práva žiakov 

 

1. Žiak má právo na školu. 

Žiak má právo plniť povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý alebo 

prechodný pobyt. Na návrh zástupcu žiaka alebo riaditeľa školy môže žiak zo závažných 

výchovných alebo osobných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku v inej škole, a to na 

základe súhlasu riaditeľa školy, ktorú žiak navštevuje, a riaditeľa školy, ktorú žiak má 

navštevovať. 

 

2. Žiak má právo na preradenie do inej školy. 

Žiak má právo na preradenie do inej školy. Preradenie do inej školy sa musí prerokovať so 

zástupcom žiaka; pri preradení žiaka treba dbať, aby dochádzka do inej školy než do školy, v 

obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt, nespôsobovala žiakovi ťažkosti. Ak sa žiak 

preradzuje do inej školy, zašle riaditeľ doterajšej školy dokumentáciu o žiakovi a záznam o jeho 

správaní a prospechu za neukončené klasifikačné obdobie škole, do ktorej sa žiak preradzuje. 

 

3. Žiak má právo na vzdelanie. 

Žiak má právo na bezplatné vzdelanie v materinskom jazyku. Vzdelanie má smerovať k plnému 

rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý 

žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese. 

 

4. Žiak má právo na slobodu prejavu. 

Žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu 

vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie 

ohrozovať slobodu prejavu iných žiakov, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí 

byť v súlade so základnými etickými princípmi a normami. 
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5. Žiak má právo na komisionálne preskúšanie. 

Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. 

polroka, môže zákonný zástupca žiaka do 3 pracovných dní od prevzatia vysvedčenia požiadať 

riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. 

 

6. Žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít. 

Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho 

účasťou súhlasí vedúci krúžku  a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky. 

 

7. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom. 

 

8. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, k učivu položiť otázku a dostať na ňu 

odpoveď. 

 

9. Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. 

 

10. Žiak má právo na objektívne hodnotenie. 

 

11. Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. 

 

12. Žiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s 

ľudskou dôstojnosťou a vekom dieťaťa. 

 

13. Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a 

zdravotný stav. 

 

14. Žiak má právo dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích 

výsledkov od pedagogických zamestnancov. 

 

15. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi. 

 

Čl. 4 

Povinnosti žiakov školy 

 

1. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania. 

2. Dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy. 

3. Pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní a pravidelne sa vzdelávať. 

4. Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ani zdravie a bezpečnosť ďalších 

osôb zúčastňujúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, dodržiavať zásady bezpečného 

správania sa a základné hygienické zásady. 

5. Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy. 

6. Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

7. Študovať svedomito a riadne podľa svojich síl a schopností, osvojovať si vedomosti 

a zručnosti a získavať návyky poskytované školou. 

8. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich. 

9. Zachovávať zásady slušnosti, dobrých mravov voči pedagogickým zamestnancom, ostatným 

zamestnancom a voči spolužiakom v škole i mimo nej tak, aby robili dobré meno škole 

i sebe. 
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10. Podrobiť sa počas celej doby vyučovania alebo činnosti organizovanej školou skúške na 

alkohol alebo iný omamný prostriedok; odmietnutie skúšky sa považuje za pozitívny 

výsledok. 

11. Podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na prítomnosť drogy v organizme pri podozrení, že žiak 

je pod vplyvom drogy. 

12. Byť v škole a na školských podujatiach vhodne a čisto oblečený a upravený, bez 

výstredností v úprave svojho zovňajšku; na svojom oblečení nesmie žiak propagovať 

fašistické alebo vulgárne symboly, alebo symboly a nápisy zvádzajúce k zneužívaniu 

a šíreniu návykových látok. U dievčat sa požaduje prekrytie dolnej časti tela okolo celého 

obvodu pása a bokov. Výstrih nesmie byť hlbší ako spojnica podpazušia. 

13. Telové deodoranty a spraye sa z bezpečnostných dôvodov nesmú striekať v triede a na 

chodbe. Použiť ich možno len v priestoroch WC. 

14. Žiak nesmie vo vnútorných priestoroch školy nosiť šiltovky, čiapky, kukly, kapucne a iným 

spôsobom zahaľovať svoju identitu. 

15. Z bezpečnostných dôvodov nesmú mať žiaci počas vyučovania, školských akcií 

a v priestoroch školy piercing. 

16. Byť v celej budove školy prezutý v obuvi určenej na vykonávanú činnosť. 

17. Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými mu školou a chrániť majetok školy pred 

poškodením, stratou, zničením a zneužitím, akékoľvek poškodenie zariadenia školy z 

nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka 

(zákonný zástupca). 

18. Pomáhať pri udržiavaní poriadku a zveľaďovaní areálu školy. 

19. Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plne využívať pomôcky poskytované školou 

v súvislosti so vzdelávaním. 

20. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy a 

zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia. 

21. Opustiť budovu školy po poslednej vyučovacej hodine; v priestoroch školy sa po vyučovaní 

môžu zdržiavať len za prítomnosti pedagogického dozoru, alebo so súhlasom riaditeľky 

školy. 

22. Mať počas vyučovania vypnutý mobil. 

23. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

24. Oboznámiť sa na začiatku školského roka so školským poriadkom, poznať ho a dodržiavať; 

dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v odborných učebniach a v telocvični. 

Čl.4a 

Žiakom školy sa odporúča  

 

1. Nenosiť do školy a na činnosti organizované školou cenné veci a väčšie sumy peňazí; za ich 

stratu alebo odcudzenie škola neručí. 

2. Nahlásiť triednemu učiteľovi, v prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu 

učiteľovi alebo učiteľovi vykonávajúcemu dozor odcudzenie učebných pomôcok (napr. 

kalkulačka, úbor na telesnú výchovu, ...) alebo časti odevu a obuvi. 

3. Dodržiavať režim dňa tak, aby mal dostatok času na regeneráciu svojich síl – večierka 

o 22.00 hod. 
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Čl. 4b 

Žiakom školy je zakázané 

1. Fajčiť v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou. 

2. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, energetické 

nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, žuvačky a slnečnicu, používať ich v škole alebo 

pri činnostiach organizovaných školou. 

3. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie 

a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní a veci 

(časopisy a iné veci) ohrozujúce morálku. 

4. Mať zapnuté a používať počas vyučovania mobilné telefóny a prehrávače. 

5. Používať diktafóny, kamery, fotoaparáty (aj mobilné telefóny) a iné záznamové zaradenia 

na záznam vyučovacej hodiny bez výslovného súhlasu vyučujúceho. 

6. Svojím správaním a konaním znemožňovať ostatným spolužiakom získavať vedomosti 

a pracovať na vyučovacích hodinách. 

7. Znevažovať ľudskú dôstojnosť slovne či fyzicky, urážať národnostné alebo náboženské 

cítenie, byť agresívny, zúčastňovať sa na šikanovaní, šírení neznášanlivosti, prejavov 

rasizmu a xenofóbie. 

8. Nosiť do školy predmety ohrozujúce bezpečnosť(nože, zápalky, zapaľovače, pyrotechniku a 

pod.). 

9. Chlapcom nosiť náušnice. 

10. Nosiť žiletky, reťaze a iné ostré a nebezpečné predmety. 

11. Dredy a hocijaké neprirodzené zmeny farby vlasov, strih vlasov a úpravy zovňajška. 

 

Čl. 4c 

Náplň práce týždenníkov 

        

1. Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy buď v piatok, alebo 

najneskôr v pondelok pred vyučovaním. 

 

2. Povinnosti a úlohy týždenníkov sú: 

a)  Pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky. 

b)  Hlásiť neprítomných žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny. 

c)  Podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky. 

d)  Starať sa o čistotu tabule a dozerať na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny. 

e)  Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede. 

f)  Postarať sa o vetranie v triede, poliatie kvetov. 

g)  Po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa ostala v  

primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, 

zatvorené okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá ). 

 

Čl. 4d 

Stravovanie v školskej jedálni 

        

1. Žiak je do školskej jedálne prijatý na základe zápisného lístka vyplneného zákonným 

zástupcom. 

2. Žiaci sú povinný uhradiť stravné do 15. dňa na nasledujúci mesiac. 

3. Svoje osobné veci si žiaci uložia v šatniach. 

4. Žiak do jedálne vstupuje v prezuvkách, bez pokrývky na hlave a bez aktovky. 

5. Počas stravovania je žiak povinný dodržiavať základné hygienické návyky. 

6. Vstup do školskej jedálne je povolený len pre stravníkov v čase výdaja stravy. 
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Čl. 4e 

Školský klub detí 

        

1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného zákonným zástupcom. 

2. Činnosť v ŠKD prebieha v čase od 11:00 do 16:00 hod.. 

3. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musí to zákonný 

zástupca žiaka oznámiť vychovávateľke. 

4. Pri nedodržiavaní školského poriadku môže byť žiak z ŠKD vylúčený. 

 

 

Čl. 5 

Výchovné opatrenia 

 

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

záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. 

 

2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny 

učiteľ alebo riaditeľ školy. 

 

3. Žiakovi možno udeliť : 

a) pochvalu od vyučujúceho na vyučovaní 

b) pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka 

c) pochvalu od triedneho učiteľa 

d) pochvalu od riaditeľa školy 

e) diplom 

f) vecný dar 

 

4. Pochvala triednym učiteľom: 

    a.)  za výborný prospech 

    b.) za vzornú dochádzku do školy 

    c.) za reprezentáciu triedy v súťažiach 

    d.) za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov k spolužiakom, ku škole. 

 

5. Pochvala riaditeľkou školy: 

    a.) za výborný prospech 

    b.) za vzornú dochádzku 

    c.) za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach 

    d.) za nezištnú pomoc, príkladné činy 

    e) verejné uznanie inou inštitúciou. 

 

6. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do katalógových listov žiakov v triednych 

výkazoch. 

 

7. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie 

proti školskému poriadku.  

 

 

8. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

a) poznámka do žiackej knižky žiaka, 

b) napomenutie od triedneho učiteľa, 

c) pokarhanie od triedneho učiteľa, 

d) pokarhanie od riaditeľa školy, 

e) zníženie známky zo správania. 
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9. Triedny učiteľ udeľuje napomenutie: 

a) za 2 – 3 porušenia školského poriadku (jednorazové porušenie vnútorného poriadku 

školy) 

a1 - neskorý príchod na vyučovanie (mimo kolízie SAD) 

 a2 - zápis v triednej knihe, poškodenie učebnice a zariadenia školy 

 a3 - neprezúvanie sa v priestoroch školy 

 a4 - neplnenie si povinností týždenníka 

 a5 - nevhodné správanie sa voči spolužiakovi, 

b) za 1 neospravedlnenú absenciu, 

c) iné, menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa. 

 

 

10. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie : 

a) za 2 – 4  hodiny neospravedlnenej absencie, 

b) za 4 – 6 porušenia školského poriadku, 

c) porušenie BOZP pri vyučovaní. 

 

 

11. Riaditeľka školy udeľuje pokarhanie : 

a.) za  4 – 6 hodín neospravedlnenej absencie, 

b.) za 6 a viac porušení školského poriadku, 

c.) za podvádzanie, klamstvo, krádež, 

d.) za používanie mobilného telefónu a iných mobilných zariadení počas vyučovacieho 

procesu, 

e.) za fajčenie, používanie nevhodných  predmetov v priestoroch školy a na školských 

akciách, 

f.) za opakujúce sa nevhodné správanie voči žiakom, dospelým, za prejavy šikanovania 

žiakov školy a iné priestupky voči školskému poriadku, za opakujúce sa zápisy v 

klasifikačnom zázname( 3 a viac), 

g.) za nevhodné oblečenie a úpravu zovňajšku (fašistické a vulgárne symboly, symboly 

a nápisy zvádzajúce k zneužívaniu a šíreniu návykových látok, piercing, náušnice 

u chlapcov, tetovanie, neprirodzená zmena farby a strihu vlasov) 

h.) za útek zo školy v čase vyučovania, akcií školy. 

 

12. Výchovné opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. 

 

 

13. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé): 

   a.)  za 7 – 14 hodín neospravedlnenej absencie (2 až 3 dni neospravedlnenej absencie) 

   b.)  za dokázateľné  marenie vyučovacieho procesu, 

  c.)  za krádež vecí, 

  d.)  za opakujúce sa zápisy v klasifikačnom zázname, za porušovanie školského poriadku,  

e.) za opakované používanie mobilného telefónu a iných mobilných zariadení počas  

     vyučovacieho procesu, 

f.)  za úmyselné poškodenie inventáru školy v jej interiéri i exteriéri, 

g.)  za opakované prechovávanie cigariet, alkoholu alebo iných omamných látok, 

h.)  za opakovane nájdené predmety ohrozujúce bezpečnosť (nože, zápalky, zapaľovače  

      atď.). 

 

 

14.  Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé): 

  a.)  za 15 – 30 hodín neospravedlnenej absencie (4 – 6 dní neospravedlnenej absencie), 

  b.)  za opakujúce sa závažné priestupky v ods. 13, 

  c.)  za opakované krádeže, 
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  d.)  za úmyselné ublíženie na zdraví, 

  e.)  za šikanovanie a vydieranie, 

  f.)  za vandalizmus. 

 

 

15.  Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé): 

 a.)  za 30 a viac neospravedlnenej absencie (viac ako 7 dní neospravedlnenej absencie), 

 b.)  za spáchanie činu, ktorým je ohrozená bezpečnosť a výchova iných žiakov, 

 c.)  za opakované priestupky v ods. 14, 

 d.)  za nosenie, prechovávanie, užívanie a šírenie legálnych i nelegálnych drog a iných  

    omamných látok. 

 

16. Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy alebo školy. 

 

 

17. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ školy resp. triedny učiteľ preukázateľným 

spôsobom zákonného zástupcu žiaka. 

 

 

18. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka v triednom výkaze. 

 

 

 

19. Výchovné opatrenia a postup pri prevencií a zistení šikanovania žiaka: 

a) Informovanie o tejto skutočnosti triedneho učiteľa (agresora a obeť), výchovného 

poradcu a člena vedenia školy. 

b) Triedny učiteľ vyšetrí daných žiakov a o danom vyšetrení spíše zápis. 

c) Triedny učiteľ(agresora a obete) v spolupráci s výchovným poradcom si pozvú na 

pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov. Aj o tomto stretnutí spíšu 

zápis. 

d) Výchovný poradca a koordinátor primárnej prevencie zabezpečia pre triedu a školu 

besedu s odborníkom na tému šikanovanie žiakov. 

e) Voči agresorovi sú prijaté opatrenia: 

 Odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc, 

 Výchovné opatrenia – pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom 

školy, 

 Preloženie žiaka do inej triedy, 

 Zníženie známky zo správania 

 

20. Výchovné opatrenia a postup pri prevencií a zistení šikanovania žiaka  v mimoriadnych 

prípadoch: 

a) Odporučiť rodičom preložiť žiaka do inej školy, 

b) Odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do liečebno--

výchovného sanatória, 

c) Oznámiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálno-právna ochrana 

detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle 

zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov, 

d) Oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu 

šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný 

(u maloletých). 
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21. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, tak podľa 

§ 58 ods.3 Zákona č. 245/2008 Z. z., riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým 

je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej 

miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.  

Riaditeľka školy bezodkladne privolá: 

a) zákonného zástupcu alebo ho dostupnými prostriedkami informujeme o správaní jeho 

dieťaťa (telefonicky, prostredníctvom žiackej knižky, ...) 

b) zdravotnú pomoc 

c) Policajný zbor 

 Neúčasť na vyučovaní z vyššie uvedeného dôvodu bude neospravedlnená. 

 

Čl. 6 

Dochádzka do školy 

 

1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu  hodín. Povinne sa 

zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. Oneskorený príchod na 

1. vyučovaciu hodinu sa posudzuje ako neospravedlnená hodina, žiak čaká vo vstupnej chodbe. 

 

2. Každý neskorý príchod do školy je zaznačený v triednej knihe. Za jeden bezdôvodný neskorý 

príchod na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu. 

 

3. Ak žiak má vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, musí byť uvoľnenie žiaka vopred 

povolené. O uvoľnenie žiaka vyžiada rodič písomnou formou. Žiadosť o uvoľnenie žiaka je 

a) písomné a podpísané rodičmi žiaka (zákonným zástupcom) prostredníctvom žiackej 

knižky. Iné písomné ospravedlnenie uloží triedny učiteľ v dokumentácii triedneho 

učiteľa. 

b) ústne pri odchode žiaka zo školského vyučovania počas dňa, kedy žiaka osobne 

ospravedlní priamo rodič (zákonný zástupca). 

Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní. 

 

4. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou: 

a) z jednej alebo viac vyučovacích hodín od príslušného vyučujúceho, pričom zákonný 

zástupca je povinný prísť pre žiaka do školy osobne.. Zápis o neprítomnosti žiaka urobí 

vyučujúci do triednej knihy, 

b) na jeden až dva dni od triedneho učiteľa, 

c) z troch a viacerých dní od riaditeľa školy na odporúčanie triedneho učiteľa. 

Z dôvodu bezpečnosti žiaka žiak nemôže sám opustiť školu pred skončením vyučovania! 

 

5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný 

bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 24 hodín. 

 

6. Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva najmä: 

a) choroba žiaka, 

b) lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, 

c) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 

d) náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 

e) mimoriadne udalosti v rodine žiaka, 

f) účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach prípadne v štátnej 

reprezentácii, 

g) prípadne iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia 

riaditeľa školy. 
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7. Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní maximálne 5 dní 

najviac 2 krát v mesiaci.  Vo výnimočných prípadoch, ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v 

škole, môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie alebo úradný 

doklad predloží zákonný zástupca žiaka škole do troch dní od nástupu žiaka do školy. 

 

8. Ak má žiak absenciu väčšiu ako sú dve tretiny všetkých hodín v predmete za klasifikačné 

obdobie, vyučujúci upovedomí riaditeľa školy, ktorý rozhodne o komisionálnom preskúšaní 

žiaka z daného predmetu v klasifikačnom období. 

 

9. Pri neprítomnosti žiaka v škole viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, vyžaduje sa vždy príslušný 

úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.  Dodatočné predloženie 

nemusí triedy učiteľ akceptovať. 

 

10. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) 

porušujú povinnú školskú dochádzku žiaka, jeho neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za 

neospravedlnenú. 

 

11. Triedny učiteľ pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka zasiela prostredníctvom 

riaditeľstva školy rodičovi (zákonnému zástupcovi) písomné upozornenie na zanedbávanie 

povinnej školskej dochádzky s výzvou na nápravu. 

 

12. Neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje 

za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Škola oznámi príslušnému obecnému úradu 

a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 

žiaka. 

 

Čl. 7 

Organizácia vyučovania 

 

1. Vyučovanie sa začína o 7:45 hod. vo vopred určených vyučovacích učebniach. Žiaci vstupujú 

do tried  o 7:30 hod.. 

 

2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Medzi vyučovacími hodinami sú prestávky. Po druhej 

vyučovacej hodine je veľká prestávka v trvaní 15 minút. Po šiestej vyučovacej hodine je 

obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút. Žiaci cez veľkú prestávku opúšťajú učebňu; zdržiavajú 

sa v určených priestoroch školy. Ak epidemiologická situácia nedovoľuje miešanie žiakov 

počas vyučovania, tak žiaci sa zdržiavajú cez prestávky vo svojej triede. 

 

3. Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas s požadovanými pomôckami, prezutý vo vhodných 

prezuvkách do tried a telocviční. Za uzamknutie šatní zodpovedá triedny učiteľ a ním poverený 

žiak (týždenník). 

 

4. Žiaci na bicykli, skejtborde, kolieskových korčuliach a i. prichádzajú do školy na vlastné 

nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto športových zariadeniach a pomôcok zakázaný, 

pričom škola za ich poškodenie alebo krádež nezodpovedá. Vo vnútorných priestoroch školy je 

zakázané pohybovať sa na kolieskových korčuliach alebo iných športových zariadeniach. 

 

5. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 

vyučujúcemu  pred začiatkom vyučovacej hodiny. 

 

6. Vyučujúci učiteľ určí službu, ktorá nahlási neprítomných, prinesie podľa jeho požiadaviek 

pomôcky, zotiera tabuľu. V prípade, že v učebni má trieda poslednú vyučovaciu hodinu, 

zodpovedá vyučujúci a služba za vyloženie stoličiek a poriadok v triede. 
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7. Žiak sa počas vyučovania nesmie zdržiavať na chodbách, v šatniach a iných priestoroch školy. 

Priestory WC navštevuje počas prestávok. Po chodbe nebehá, po schodištiach chodí po pravej 

strane. 

 

8. Prestávky využívajú žiaci na oddych, desiatu a prípravu učebných pomôcok. Počas prestávok sa 

žiaci nenaháňajú, nenakláňajú z okien a nesedia na parapetných doskách. 

 

9. V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok žiak nesmie bez dovolenia opustiť budovu 

školy. 

 

10. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov osôb vykonávajúcich 

dozor. Použité taniere a príbory žiaci nenechávajú na stole, ale odnesú ich na určené miesto. 

 

11. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo. 

 

12. Škola organizuje školské výlety, exkurzie, výcvikové zájazdy a iné hromadné školské akcie. Pre 

žiakov, ktorí sa na školskom výlete, exkurzií, výcvikovom zájazde alebo inej hromadnej 

školskej akcie nezúčastnia, zabezpečí škola náhradné vyučovanie. 

 

13. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti a 

prírody, a to vo vybraných predmetoch, pri metodických hrách, pri účelových cvičeniach, 

športových kurzoch a záujmovej činnosti. 

 

14. Súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy je základný plavecký výcvik a základný 

lyžiarsky výcvik. Škola organizuje lyžiarsky a plavecký výcvik formou výchovno-výcvikových 

zájazdov. 

 

15. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne. 

 

16. Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov, na ten 

účel sprístupňuje priestory a telocvičňu. 

 

17. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú 

činnosť žiakov. 

 

Čl. 8 

Zásady správania žiakov 

 

1. Žiaci školy sú klasifikovaní podľa Metodického pokynu na hodnotenie žiakov základnej školy 

a žiaci špeciálnych tried podľa Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

2. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania i predmetov 

voliteľných a nepovinných, do ktorých sa prihlásil. 

 

3. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok. Z nepovinných predmetov sa 

môže odhlásiť až po skončení polrokov, v prípade nedostatočného záujmu o prácu môže 

vyučujúci vysloviť nesúhlas s účasťou žiaka na nepovinnom predmete a vylúčiť ho aj 

v priebehu klasifikačného obdobia. 

 

4. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, správať sa v škole slušne, dbať na pokyny 

pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito 
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pripravovať na vyučovanie. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí buď 

odstrániť alebo finančne uhradiť. 

 

5. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a 

po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví 

povstaním. 

 

6. Na vyučovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, 

neodpisuje, nevyrušuje. 

 

7. Na vyučovanie si žiak nosí  pomôcky podľa pokynov vyučujúcich  jednotlivých predmetov. 

 

8. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 

 

9. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku 

hodiny s uvedením dôvodu. 

 

10. Mobilné telefóny nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich stratu, poškodenie, 

nenesie zodpovednosť.  

 

11. Žiakom nie je dovolené na vyučovaní  používať mobilný telefón. V prípade používania 

mobilného telefónu mu ho vyučujúci odoberie a vráti  po skončení vyučovania. 

 

12. Žiak môže použiť mobilný telefón a podobné technické zariadenia počas prestávky, len 

v prítomnosti triedneho učiteľa resp. vyučujúceho(pedagogického dozoru), s jeho súhlasom. 

 

13. Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek drogy, omamné látky, alkoholické 

nápoje, energetické nápoje, zbrane aj ich atrapy. Porušenie zákazu sa klasifikuje ako hrubé 

narušenie disciplíny. 

 

14. Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov. Žiaci sa 

správajú voči sebe slušne a tolerantne, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne 

fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych 

ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ podľa 

vnútorného predpisu. 

 

15. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky. 

 

16. Počas prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok na 

ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. 

 

17. V školskej jedálni sa žiaci správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a 

pracovníčok jedálne. 

 

18. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove 

školy alebo iných priestoroch školy nie je dovolené. 

 
Čl. 8a 

Opravné a komisionálne skúšky 

 

1. Žiak 5. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch 

predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. 

 

2. Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy. 
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3. Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať 

opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší 

vyšší ročník. 

 

4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný. 

 

5. Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch: 

a)  ak je skúšaný v náhradnom termíne, 

b)  keď koná opravné skúšky, 

c)  ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľky školy, 

d)  ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých  

predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo 

dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, 

e)  ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

f)  pri individuálnom vzdelávaní (podľa § 24 školského zákona). 

 

6. Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla 

riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci 

žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet. 

Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok 

je záväzný pre klasifikáciu žiaka. 

 

Čl. 9 

Pedagogický dozor nad žiakmi 

 

1. Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umožňuje 

pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia, priamy styk so žiakmi a tým aj 

aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

2. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať 

im primerané príkazy a poučenia. 

 

3. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických 

zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času a nie pedagogického úväzku. 

Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho 

procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou. 

 

4. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi v priestoroch školy – vonkajší areál školy, vstupné 

chodby školy, šatne, spojovacie chodby a to pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri 

ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov. Pri zabezpečovaní 

dozoru nad žiakmi v školách a v školskom klube detí sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, ktorý 

je schválený riaditeľom školy. 

 

5. Pri presune žiakov z jednej budovy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného miesta, 

kde sa koná vyučovanie, alebo výchovná činnosť (ihrisko, špeciálne učebne a pod.) vykonáva 

dozor vyučujúci, ktorý ma v danej triede vyučovaciu hodinu.  

 

6. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom 

žiakov zo školy po skončení vyučovania. 
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7. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi počas školy 

v prírode, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas prípravy a  účasti žiakov na súťažiach, 

resp. pri vychádzke, školskom výlete, exkurzii a na iných podujatiach organizovaných školou. 

 

Čl. 10 

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 

 

1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku 

školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia 

žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. 

 

2. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a 

rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

 

3. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a 

upravený vhodne a čisto. 

 

4. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou 

chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

 

5. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 

 

6. Žiaci nesmú v škole ani v areáli alebo priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, piť 

energetické nápoje, používať toxické látky a drogy. 

 

7. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC i pred 

každým jedlom. 

 

8. Vyučujúci pedagóg je povinný zohľadňovať výšku a vzrast žiaka ako aj prípadné zrakové alebo  

sluchové zdravotné postihnutia žiaka. 

 

9. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný poučiť a 

upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

 

10. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 

 

Čl. 11 

Osobitné opatrenia pri vyučovaní 

 

1. Telesná a športová výchova 

a) Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o 

ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy. 

b) Na hodiny telesnej a športovej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú 

obuv, ktorá nezanecháva farebné čiary na podlahe. 

2. Pracovné vyučovanie, Technika 

a) Vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na 

bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, pilníky, a pod.). 

b) Do učebne pracovného vyučovania smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a je 

povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore. 

c) Žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko. 

d) Na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje 

a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu. 

e) Žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím. 
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f) Počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi 

a nariadeniami. 

g) Žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré 

im boli určené. 

h) Žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné pokyny 

vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom. 

i) Žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v učebniach 

technickej výchovy. 

j) Úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov, náradia je povinný nahradiť ten kto 

škodu zapríčinil. 

k) Žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému 

ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia. 

l) Na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť pracovisko, očistiť, skontrolovať a 

uložiť pracovné náradie. 

 

3. Vyučovanie v miestnosti žiacka kuchynka 

a) Žiaci musia byť vopred oboznámené s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu elektrických 

kuchynských strojov a zariadení. 

b) Elektrické spotrebiče je oprávnený zapnúť a vypnúť len vyučujúci. 

c) Znečistené priestory miestnosti sú žiaci povinní po znečistení dôkladne vyčistiť. 

d) Žiaci sú povinní s ostrými predmetmi (napr. nôž, vidlička, nožnice, a pod.) zaobchádzať s 

maximálnou opatrnosťou. 

e) Pri odchode z miestnosti je vyučujúci povinný prekontrolovať, či sú všetky spotrebiče 

vypnuté. 

 

4. Vyučovanie v odbornej učebni chémie, fyziky a informatiky 

a) Vstup do učebne chémie, fyziky alebo informatika majú žiaci len v sprievode vyučujúceho. 

b) Vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní 

v laboratóriách. 

c) Žiak je povinný poznať a dodržiavať pracovný poriadok učebne. 

d) Každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej 

úlohe a používať pracovný odev na laboratórne práce. 

e) Žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané. 

f) Pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich 

spolužiakov. 

g) V učebni je zakázané jesť a piť. 

 

Čl. 12 

Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch 

 

1. Plavecký výcvik 

a) Plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľom 

školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania s odbornou kvalifikáciou. 

b) Pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo 

zamestnanec poverený riaditeľom školy. 

c) Cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov.  

d) Pred plaveckým výcvikom sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o informovanom 

súhlase s účasťou a ďalšie potvrdenia o zdravotnom stave žiaka.  

e) Žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia. 

 

2. Lyžiarsky výcvik 

a) Vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu. 

b) Lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho 

členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor. 
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f) Pred lyžiarskym zájazdom sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o informovanom 

súhlase s účasťou a ďalšie potvrdenia o zdravotnom stave žiaka.  

g) Počas lyžiarskeho výcviku musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť. 

h) Žiaci sú počas lyžiarskeho výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia. 

 

3. Škola v prírode 

a) Vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy. 

b) Výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a 

rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia.  

c) Pred realizáciou školy v prírode sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov 

o informovanom súhlase s účasťou a ďalšie potvrdenia o zdravotnom stave žiaka. 

d) V škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť. 

 

 

4. Školské výlety a exkurzie 

a) Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iná hromadná školská akcia musí 

byť dôsledne pripravená a zabezpečená. 

b) Plán organizačného zabezpečenia a opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený 

pedagogický zamestnanec, ktorý tento predloží na schválenie riaditeľovi školy najmenej 1 

deň pred začiatkom akcie. 

c) Na školskom výlete, exkurzií, výcvikovom zájazde, alebo hromadnej školskej akcií sa môžu 

zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie. 

d) Pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením školského výletu, exkurzie, 

výcvikového zájazdu, alebo inej hromadnej školskej akcie sú povinní žiakov vopred 

preukázateľne poučiť o bezpečnosti počas podujatia, o celom programe, o technickom 

zabezpečení, o organizačných opatreniach a primeranom výstroji. 

e) Žiaci musia na školskom výlete, exkurzií, výcvikovom zájazde alebo inej hromadnej 

školskej akcie rešpektovať pokyny a nariadenia pedagogického dozoru. 

 

Čl. 13 

Práva a povinnosti rodičov(zákonných zástupcov žiaka) 

 

1) Ak vedú rodičia žiaka v duchu  školského poriadku, potom by nemali vznikať medzi školou 

a rodinou vážne rozdiely v správaní  dieťaťa doma a v škole. 

 

2)  Rodičia majú právo: 

a) Zúčastniť sa vyučovania po dohovore s vyučujúcim a súhlasom vedenia školy. 

b) Byť oboznámení s požiadavkami na žiaka, jeho hodnotením a klasifikáciou. 

c) Zúčastniť sa práce školskej samosprávy. 

d) Byť informovaní  o všetkých výchovných opatreniach, ktoré škola uplatňuje voči jeho 

dieťaťu. 

e) Žiadať o integráciu dieťaťa. 

f) Žiadať o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR. 

g) Zmeniť zaradenie žiaka na inú školu s rešpektovaním práv riaditeľa školy a dodržaním 

všetkých náležitostí stanovených „Školským zákonom“. 

 

3) Rodičia majú povinnosť:  

a) 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. 

b) Rešpektujú organizáciu vyučovacieho času, nevstupujú neohlásene do priestorov školy, 

nenarúšajú vyučovaciu hodinu. 

c) Dbajú na to, aby žiaci prichádzali do školy na vyučovanie a školské akcie včas, správne 

vybavení a pripravení. 
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d) Zodpovedajú za školskú dochádzku svojich detí, dodržujú pravidlá ospravedlnenia 

neprítomnosti žiaka v škole a na školských akciách. 

 

4) 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. 

 

5) Triedne schôdzky a konzultácie 

a) Pravidelne sú zvolávané triedne schôdzky alebo konzultačné hodiny, na ktorých majú 

všetci rodičia právo uplatňovať svoje pripomienky a návrhy.  

b) Rodičia majú možnosť informovať sa o správaní a prospechu svojho dieťaťa po 

predchádzajúcej dohode s vyučujúcim zásadne v mimo vyučovacom čase. Rodič  si 

stretnutie dohodne vopred.  

c) Aktuálne informácie o dianí v škole získate na internetovej stránke školy 

www.zszteplica.edupage.org  

 

Čl. 14 

Pokyny pre rodičov žiakov a návštevníkov školy 

 

Riaditeľ školy ako štatutárny predstaviteľ organizácie s cieľom zabezpečiť nerušené plnenie 

poslania školy, bezpečnosť a ochranu osôb a majetku v priestoroch školy, ochranu súkromia osôb a 

ochranu mládeže pred nežiaducimi vplyvmi vydáva tieto pravidlá pre vstup do objektu školy 

cudzím osobám. 

 

1) Vstup do budovy základnej školy je možný len cez hlavný vchod školy, alebo v sprievode 

zamestnanca školy, alebo spôsobom určeným zmluvnou dohodou. (vstup do telocvične pre 

nájomcov, vstup do budovy pre osoby zabezpečujúce údržbu alebo iné služby v škole, ...). 

 

2) Rodičia žiaka resp. zákonní zástupcovia žiaka, ktorí sprevádzajú svoje dieťa na vyučovanie 

vchádzajú a zdržiavajú sa vo vstupnej chodbe. Žiak pokračuje ďalej sám do priestorov šatní.  

 

3) Zákonní zástupcovia žiakov nesmú svojimi návštevami rušiť vyučovací proces, ale dohodnú si s 

učiteľom stretnutie tak, aby ich návšteva vyučovací proces a povinnosti učiteľa nenarušovala. 

 

4) Nie je dovolený voľný pohyb cudzích osôb a rodičov v priestoroch školy. 

 

5) Je zakázané navštevovať vyučujúcich a žiakov počas vyučovacej hodiny. 

 

6) Rodičia žiaka resp. zákonní zástupcovia žiaka, ktorí majú dieťa v ŠKD, prichádzajú pre svoje 

dieťa v čase od 15:30 do 16:00 hodiny. V inom, ako určenom čase, môžu dieťa vybrať zo ŠKD 

po dohode s vychovávateľkou v ŠKD. 

 

7) Vstup do budovy môže byť odoprený osobám, ktoré nepreukážu opodstatnenosť vstupu do 

budovy a areálu. 

 

8) Vstup do budovy je zakázaný osobám pod vplyvom alkoholu alebo drog, osobám s infekčným 

ochorením a osobám ktorých výzor propaguje násilie, netoleranciu, prípadne je iným spôsobom 

v rozpore s hodnotami a výchovno-vzdelávacími cieľmi školy. 

 

9) Návštevníci školy  sú povinní  nahlásiť sa u službukonajúcej upratovačky alebo učiteľa  vo 

vstupnom vestibule  školy. Službukonajúci  má právo požadovať meno a priezvisko návštevníka, 

bydlisko alebo organizáciu, ktorú zastupuje, osobu za ktorou ide a účel návštevy. 

 

10) Návštevníci školy  sú povinní zapísať sa do knihy návštev. 

http://www.zszteplica.edupage.org/
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11) Službukonajúca osoba je povinná preveriť, či účel návštevy môže byť splnený (či je osoba, za 

ktorou ide návštevník v škole, prípadne či ho môže prijať). 

 

12)  Návštevník nesmie: 

a) nosiť do budovy alebo areálu veci ohrozujúce zdravie a bezpečnosť, 

b) správať sa agresívne alebo vulgárne, 

c) fajčiť v priestoroch školy a v areáli školy. V škole sa rešpektuje zákaz fajčenia podľa 

zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v zmysle neskorších zmien 

a doplnkov, 

d) rozširovať v priestoroch školy a v areáli akékoľvek propagačné materiály bez súhlasu 

vedenia školy alebo pedagogických zamestnancov a nad rozsah ich súhlasu, 

e) vykonávať aktivity mimo povoleného cieľa návštevy, 

f) bez prítomnosti zodpovedného pracovníka školy alebo súhlasu riaditeľa školy 

fotografovať žiakov, 

g) poškodzovať majetok školy. 

 

13) Návštevník je povinný: 

a) riadiť sa pokynmi zamestnancov pokiaľ títo zabezpečujú jeho bezpečnosť alebo 

bezpečnosť žiakov, 

b) sledovať riziká možného úrazu alebo poškodenia majetku a vyhýbať sa im (mokrá 

podlaha, prekážky v priestore, možné zdroje znečistenia, bežiace deti, ... a podobne), 

c) pri odchode z budovy ohlásiť  svoj odchod.  

 

Akúkoľvek nespokojnosť súvisiacu s činnosťou organizácie predkladá návštevník len riaditeľovi 

školy, alebo ním určenej zodpovednej osobe. 

 

  14) V prípade organizovania akcií v priestoroch školy sa rodičia (zákonní zástupcovia detí), 

prípadne iní návštevníci riadia pokynmi organizátorov akcie, podujatia. 

 

  15) Návštevník, ktorý úmyselne alebo hrubo porušuje vyššie uvedené pravidlá, bude vykázaný 

z budovy alebo areálu, v krajnom prípade aj policajnou jednotkou. 

 

  16) V prípade zistenia pohybu podozrivej osoby školník, upratovačky alebo pedagogický 

zamestnanec ju osobne odprevadí k východu z budovy a nahlási to riaditeľovi alebo zástupcovi 

školy. 

 

Čl. 15 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento školský poriadok ruší platnosť školského poriadku zo dňa 27.08.2021 a nadobúda platnosť 

a účinnosť dňom podpisu riaditeľkou školy. 

 

V Zemplínskej Teplici  26.08.2022 

          

 

Mgr. Marcela Stančíková 

         riaditeľka  školy 


