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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 , v školskej jedálni a 

ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti 

školský poriadok.   

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystupovanie 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 :   

  

PREAMBULA  
  

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina je školou s triedami klasickými 

i  s triedami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V záujme naplnenia práva 

na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne 

medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska 

vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola 

bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv 

dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, 

učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento 

Školský poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to 

súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a 

ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom 

živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.   

  

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.  
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A   Všeobecné ustanovenia  
  

 I.  Organizácia školského roka   
  

• Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý 

polrok.  

• V škole sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja, počas štátnych sviatkov 

a v čase prázdnin sa v škole nevyučuje.   

• Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka.   

• Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné 

prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od skončenia 

vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku).   

• Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z 

technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.   

• Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k 

epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy 

rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto 

dni.   

• Riaditeľ školy, výchovno-vzdelávacieho zariadenia v období školských prázdnin a počas 

dní voľna zabezpečí v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych 

podmienok prevádzku výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane pedagogického 

dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom školy alebo s vedúcim zariadenia 

školského stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia školského stravovania (okrem dní 

voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie).   

  

 II.  Organizácia vyučovacieho dňa   
  
Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín 

je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.   

  

  

              7,40   -     7,55   vstup do budovy, prezúvanie, odchod žiakov do tried  

   7,55   -     8,00   príprava žiakov na vyučovanie  

   8,00   -     8,45   1. vyučovacia hodina - prestávka 10 min.  

   8,55   -     9,40   2. vyučovacia hodina - prestávka 20 min. prvé zvonenie o 9,50  

  10,00   -   10,45   3. vyučovacia hodina - prestávka 10 min.   

  10,55   -   11,40   4. vyučovacia hodina - prestávka 10 min.  

  11,50   -   12,35   5. vyučovacia hodina - prestávka 10 min.  

  12,45   -   13,30   6. vyučovacia hodina  

OBED  

  14,00   -   14,45   7. vyučovacia hodina.  

  

  

Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch 

podľa rozpisu, schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke v 

zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas 

vyučovania nie je dovolené.  



4  

  

B  Zásady správania sa žiakov  
  

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 vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do svojej skrinky a 

preobuj sa do prezuviek.   

3. Ak si prišiel do školy na bicykli, kolobežke alebo skútri máš možnosť si ho odložiť pred 

budovou školy do stojanu, ktorý je na to určený. Pamätaj, že zodpovednosť za škodu 

spôsobenú na tomto dopravnom prostriedku alebo za stratu (odcudzenie) tvojho 

dopravného prostriedku škola nenesie.  

4. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po 

príjazdových chodníkoch je zakázané.   

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

6. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z 

areálu školy.   

7. Začiatok vyučovania je stanovený na 08,00. Od 7,55 - 8,00 sa máš už pripraviť na 

vyučovanie, preto sa škola o 7,55 zamkne.   

8. Tvoj neskorý príchod ti bude zaznačený do triednej knihy. Za neskorý príchod na 

vyučovanie 3x - 1 neospravedlnená hodina, Za neskorý príchod na vyučovanie, ak 

čas prevýši 15 minút, hodina sa počíta ako neospravedlnená (môže byť 

ospravedlnená rodičmi, ak sa ešte nedosiahol počet 25 hodín).  

  

II. Prezúvanie sa  
  

1. Prezuvky majú byť zdravotne bezchybné, majú byť pevné na nohe a bezpečné, 

nesmú zanechávať na podlahe čierne stopy. Každé zabudnutie prezúvok sa bude 

považovať za porušenie školského poriadku.  

2. Pod prezuvkami sa rozumejú sandále, papuče, teda obuv, ktorá je vzdušná. 

Prezuvkami by nemali byť tenisky, pracovná obuv, vychádzková obuv (výnimku 

majú žiaci so zdravotnými problémami).  

  

III. Správanie sa žiaka počas vyučovania  
  

1. K všetkým 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.   

2. 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.   

3. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ, prípadne 

vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.   

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

spolužiakov.   

5. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím 

ruky.   
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6. Žiak môže mať počas vyučovania pri sebe mobil len na vlastnú zodpovednosť a 

škola  nezodpovedá pri jeho strate alebo poškodení.   

7. Po dohode s triednym učiteľom, ak je to nutné, si každý žiak mobil na začiatku 

hodiny odloží do pripravenej nádoby na to určenej.  

8. Všetci žiaci sú povinní v čase od 7,40 hod do skončenia vyučovania mať v 

priestoroch školy vypnuté mobilné telefóny (teda aj cez prestávky či v čakaní v 

rade na obed) a žiak mobil nesmie vyťahovať, ani sa s ním hrať a žiadnym 

spôsobom používať jeho funkcie (ani kalkulačku). 

V prípade nutnosti, môže žiak použiť mobilný telefón len so súhlasom triedneho učiteľa, 

dozorkonajúceho učiteľa alebo vyučujúceho. Ak žiak napriek tomuto mobil použije, učiteľ 

je oprávnený ho odobrať a odovzdá ho len zákonnému zástupcovi žiaka. Žiak bude za 

každé používanie mobilu počas vyučovania potrestaný zápisom do internetovej žiackej 

knižky. Mobil je vypnutý aj počas prestávok a zapínaš ho až po vyučovaní. Mobilné telefóny 

a tablety sa nesmú používať v priestoroch školy bez povolenia učiteľa. Zákaz platí počas 

celého dňa, nie iba počas vyučovania. 

9. Tento zákaz č. 8 sa týka aj tabletov, ipadov a všetkých elektronických zariadení, 

ktoré si priniesol na vyučovanie.  

10. Nabíjanie mobilných telefónov alebo iných elektronických zariadení v triede je 

zakázané.  

11. Na hodine, prestávke alebo na školskom výlete nesmieš zhotovovať fotografie a 

videá ostatných spolužiakov alebo vyučujúceho bez ich súhlasu, porušuješ tým 

zákon o ochrane osobných údajov a bude sa to považovať za hrubé porušenie 

školského poriadku.  

12. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.   

13. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, 

prípadne podľa pokynov učiteľa.   

14. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, 

prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Nemal by si nosiť do školy väčšie sumy 

peňazí a osobitne cenné predmety ako drahé šperky, hračky, fotoaparáty a pod. 

Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich rodičom. 

Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak na vyučovanie nepotrebuje, škola 

nezodpovedá za vzniknutú škodu.   

15. Máš prísny zákaz nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, 

alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo 

zdravie.   

16. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa 

príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných 

dôvodov dlhodobo cvičiť na hodine TŠV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu 

a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára.  

17. Pred hodinou TŠV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet TŠV. 

Odovzdaj vyučujúcemu TŠV do úschovy predmety ako hodinky, kľúče, prípadne 

okuliare.   

18. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské 

zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský 

majetok poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa 

vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.   

19. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn.                          

Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov. V žiadnom prípade nesmieš 

nič vyhadzovať von z okna.  

20. 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.   
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21. V prípade, ak si opakovane bez vážnejšieho dôvodu neprinesieš pomôcky na 

vyučovanie, môže Ti triedny učiteľ udeliť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z 

výchovných opatrení alebo zníženú známku zo správania. Učiteľ zapíše zabudnuté 

pomôcky alebo domácu úlohu do IŽK. 5 (päť) zápisov tohto druhu bude 

považovaných za 1 (jedno) hrubé porušenie školského poriadku a bude sa rátať 

do klasifikácie predmetu a hodnotenia správania.   

22. Vyzývavé, provokačné intímne správanie sa v škole narúša morálku žiakov (ako je 

bozkávanie, objímanie sa, vodenie sa za ruky a iné podobné prejavy správania sa) 

nie je vhodné žiaka základnej školy, preto je povinnosťou žiaka sa takéhoto 

správania zdržať.   

23. Škola učí žiakov aj morálno-etickému správaniu, preto žiak nesmie nosiť do školy 

časopisy, knihy a iné predmety s erotickým podtextom alebo tematikou.  

24. Opatrenia proti pedikulóze – zavšiveniu:   

a) triedny učiteľ vykonáva preventívne opatrenia pravidelným sledovaním /nie 

pozeraním hláv/ možného výskytu vší v žiackom kolektíve   

b) pri akomkoľvek podozrení učiteľa (inej osoby) na možný výskyt vší oznámi túto 

skutočnosť neodkladne vedeniu školy a rodičovi   

c) do príchodu rodiča zabezpečí učiteľ v spolupráci s vedením školy izolovanie 

žiaka od kolektívu   

d) učiteľ dohliadne, aby vrchný odev žiaka podozrivého zo zavšivavenia nebol 

uložený spoločne s odevmi ostatných žiakov   

e) učiteľ rodičovi odporučí, aby navštívil príslušného obvodného detského lekára 

a podľa jeho pokynov zabezpečil odvšivavenie svojho dieťaťa   

f) vedenie školy zabezpečí informovanie rodičov, že sa v škole vyskytli vši   

g) v spolupráci s rodičmi je nevyhnutné zabezpečiť v čase zavšivenia triedneho 

kolektívu dezinsekciu aj u zdravých žiakov h) vedenie školy požiada rodičov o 

súčinnosť, aby priebežne kontrolovali deti a v prípade zistenia zavšivenia 

neodkladne informovali školu, ktorá bude následne postupovať v zmysle vyššie 

uvedených opatrení   

i) po dezinsekcii vykoná učiteľ opätovne preventívne opatrenia v žiackom 

kolektíve a  

naďalej bude priebežne sledovať možný výskyt vší v triede   

j) opätovný nástup žiaka do školy bude možný až po predložení potvrdenia od 

lekára alebo písomného vyjadrenia rodiča, že žiak už nie je chorý   

Rodič má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu 

zdravotnú starostlivosť. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť 

považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza 

aj k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii 

zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.  

25. Za hrubé porušenie školského poriadku sa ďalej budú považovať nasledovné 

priestupky:  

 sfalšovanie podpisu vyučujúceho alebo zákonného zástupcu  

 prepísanie známok v internetovej  žiackej knižke  

 okradnutie spolužiaka alebo učiteľa  

 úmyselné alebo neúmyselné ublíženie na zdraví spolužiakovi alebo učiteľovi  

 vulgárne nadávanie počas hodiny alebo prestávky (týka sa aj mimoškolskej 

činnosti)  

 osočovanie a zámerné ohováranie spolužiakov a učiteľov  

 učebných pomôcok  

 nerešpektovanie pokynov vyučujúceho počas hodín alebo prestávok  

 svojvoľné opustenie priestorov školy počas vzdelávacej činnosti  

 akékoľvek požitie alkoholu, cigariet alebo omamných látok  
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 uverejnenie akéhokoľvek videa alebo fotografie spolužiakov alebo 

zamestnancov školy na sociálnych sieťach bez ich súhlasu  

  

IV. Správanie žiakov počas prestávok  
  

1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj 

medzi druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Nedesiatuj na chodbe.  

2. Počas veľkej prestávky môžeš byť na chodbe, prípadne hrať pingpong.  

3. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa sa 

vráť do triedy a priprav sa na vyučovaciu hodinu.   

4. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do 

záchodových mís, pisoárov a umývadiel. Robíš tým zbytočnú prácu 

zamestnancom školy a svojim spolužiakom. Žuvačky nesmieš lepiť na podlahu, 

lavice, stoličky alebo iný školský nábytok.  

5. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky 

"Hovorme spolu, nebime sa.“ Ak sa nedá priateľsky dohodnúť, oslov 

dozorkonajúceho učiteľa a požiadaj o pomoc.  

6. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc 

dospelého.   

7. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať. 

Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, pohlavie, 

náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.   

8. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). 

Škody budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.   

9. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania 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, elektronických cigariet, 

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

hrubé porušenie školského poriadku.   

10. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 9 v 

škole, prípadne porušuje bod č. 9 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to 

oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno 

zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov.   

11. Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.   

12. Do odborných učební a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom 

do učebne si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku 

knižku.   

13. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu vlhkou špongiou a 

choď po učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa 

nevstupuj.   

14. Ak sa zraníš alebo máš iný zdravotný problém, upovedom triedneho učiteľa, 

priameho vyučujúceho, vedenie školy, na sekretariáte školy budeš ošetrený a bude 

Ti poskytnutá zdravotná starostlivosť.  

  

V. Odchod žiakov zo školy   
  

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň 

nečistoty, vylož stoličku na stôl.   

2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, 

zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.   
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3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho odíď do šatne, preobuj 

sa, obleč sa a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si môžeš nechať uložené vo 

svojej skrinke.  

4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni alebo telocvični, daj svoju kmeňovú 

triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania 

v odborných učebniach ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede zodpovedajú 

tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.   

5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.   

6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci 

odnes do kancelárie školy.   

7. Po skončení vyučovania opúšťaš areál školy. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy 

a pred budovou školy nie je dovolené. V školských priestoroch sa môžeš zdržiavať v 

čase mimo vyučovania len pri účasti na popoludňajších aktivitách s vedomím 

učiteľa, vedúceho krúžku.   

  

  

VI. Dochádzka žiakov do školy  
  

1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa 

zúčastňuješ na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, 

napr. na výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách, atď.   

2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak 

nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu a vie o nej triedny učiteľ od 

rodičov, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z 

vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z 

dvoch vyučovacích dní triedny učiteľ, z viac ako dvoch dní riaditeľ školy na základe 

žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o 

uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť.   

3. VŠETKY OSPRAVEDLNENKY SA NACHÁDZAJÚ NA EduPage, PRÍPADNE NA PAPIERIKU 

OZNAČENOM MENOM A PRIEZVISKOM ŽIAKA.  

4. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili 

dôvod Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy 

041/5656878.  

5. Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť do 24 hodín od tvojej 

neprítomnosti. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané 

hodiny neospravedlní.   

6. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na 

vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa triedny učiteľ uvoľní len na písomnú 

žiadosť rodičov.  

  

VII. Starostlivosť o zovňajšok  
  

1. Žiak prichádza do školy slušne, čisto oblečený, bez výstredností zovňajšku 

(nevhodné vyzývavé oblečenie, prefarbené vlasy, mejkap u dievčat, piercing, 

nevhodne tmavou farbou nalakované nechty, atď.).  

2. Zo zdravotných a estetických dôvodov ti neodporúčame pogumovanú obuv a 

tepláky. Výstredné oblečenie, extravagantná úprava vlasov a tváre, nosenie 

drahých šperkov je neprípustné.   

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

4. Žiak nesmie nosiť počas školského vyučovania na hlave klobúk, čiapku, ani šiltovku! 

Hlavu nemáš zakrytú ani počas prestávok, ak na to nemáš vážny zdravotný dôvod.  
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5. Dbaj v škole na svoju osobnú hygienu, nos do školy len zdravotne bezchybné 

prezuvky, mydlo, toaletný papier a uterák.   

6. Žiak nesmie:    

• pre svoju bezpečnosť nosiť roztrhané oblečenie,  

• nosiť šperky a doplnky, ktoré ohrozujú žiakov a zamestnancov školy, 

prípadne ničia majetok školy,  

• nosiť oblečenie a doplnky s vulgárnymi alebo protispoločenskými nápismi, 

  svojím oblečením a doplnkami propagovať extrémistické skupiny.  

  

C  Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské 

zariadenie  
  

1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo 

znehodnotíš učebnice, školské pomôcky, musia Tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu 

zaplatiť.   

2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.   

3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú v rámci mesta Žilina, 

učebnice si ponecháš a odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok. Ak 

odchádzaš na školu do iného mesta alebo na neštátnu školu, učebnice musíš vrátiť.  

4. Nesmieš ničiť školský majetok. Všetko čo svojvoľne poškodíš budú musieť Tvoji rodičia 

v plnom rozsahu zaplatiť alebo v prípade maľovania a omietok zabezpečiť 

maľovanie resp. opravu omietky. V prílohe č. 3 nájdeš orientačné ceny vybavenia, 

ktoré je najčastejšie poškodzované. Každý prípad poškodzovania vecí sa bude 

prešetrovať ale ak sa nenájde vinník, bude opravu poškodenia platiť celá trieda. To 

platí nie len v triede, ale poškodenie akéhokoľvek majetku školy, kdekoľvek v 

priestoroch školy alebo v areáli školy (napr. pracovné náradie, pomôcky a pod.)  

  

  

  

D  Povinnosti týždenníkov  
  

Týždenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede i v priestoroch pred triedou a v šatni 

po dobu vyučovania. Pred vyučovaním sú povinní pripraviť kriedu a iné potreby na 

vyučovanie podľa pokynov vyučujúcich.   

  

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 týždenníci v triede  otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala.   

3. Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu vlhkou špongiou, zatvoria vodovodné 

kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.   

4. Týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou - počas prestávky vypínajú 

osvetlenie tried.   

5. Pri zistení, že v triede je niečo pokazené túto skutočnosť oznámia ihneď triednej 

učiteľke.   

6. Týždenníci informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 5 

minút po začatí vyučovacej hodiny.   
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E Povinnosti žiaka v školskej jedálni  
  

1. Včas maj zaplatený šek a každý deň pri obede si musíš pomocou čipu prevziať stravu. 

Strava vo výdajni školskej kuchyne sa vydáva od 11,40 – 14,00 hod.   

2. Do školskej jedálni prichádzaš tak, že tašku a veci máš odložené buď v skrinke alebo 

sú v poličke pred jedálňou. Nenechávaš ich voľne hodené na zemi.  

3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš pred ŠJ, zaradíš sa do radu a do jedálne 

vstúpiš len na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si v šatni 

ulož tašku a vrchný odev. Nehádž ich po zemi.  

4. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý 

obed skonzumuj v ŠJ, včítane ovocia alebo múčnika.   

5. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj riady pri okienku.  

F  Pobyt žiakov v Školskom klube detí (ŠKD)  
  

1. Ak si prihlásený do školského klubu detí - ŠKD, prichádzaš do oddelenia po skončení 

vyučovania.   

2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca 

poslednú vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v klube prihlásení, odvádza 

učiteľka do šatne.   

3. Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.  

4. Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj v šatni.  

5. Odchody z ŠKD sú zaznačené v tvojom zápisnom lístku, v ktorom zmeny môže robiť 

len Tvoj zákonný zástupca.  

6. Z ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť preč.  

7. Ranná služba v ŠKD je od 06,30 do 07,40, kedy v sprievode vychovávateľky prejdeš 

do triedy. Poobedná činnosť sa končí o 17,30 hod, preto ťa do tohto času musia 

rodičia vyzdvihnúť.  

8. Na zavolanie žiaka slúži elektronický vrátnik, ktorý zdvihne pani vychovávateľka a až 

na jej pokyn máš dovolené opustiť triedu a ísť k svojmu rodičovi. Ak sa omylom stane, 

že rodičia ešte neprišli, okamžite sa vrátiš späť do triedy a nahlásiš túto skutočnosť 

pani vychovávateľke.   

9. Počas pobytu v ŠKD sa nikdy nerozprávaš s cudzími ľuďmi a neopúšťaš stanovený 

priestor.  

G  Kyberšikana  
  

Je to úmyselné ubližovanie a zosmiešňovanie iných prostredníctvom nových 

informačných a komunikačných prostriedkov. Takéto nepriateľské správanie zo strany 

jednotlivca, alebo skupiny, sa uskutočňuje takým spôsobom, že sa obeť nedokáže 

účinne brániť ani v „bezpečí“ domova.  

  

Čo je cieľom kyberšikanovania?  

Niekomu ublížiť, alebo ho zosmiešniť použitím virtuálneho priestoru.   

Sú to hlavne:  

hanlivé a urážlivé správy zaslané prostredníctvom SMS, MMS a internetu na webovej 

stránke, ponižovanie, zastrašovanie, ohrozovanie, vydieranie, nepríjemné 

obťažovanie, ubližovanie, vulgárne nadávanie prostredníctvom komunikačných 

prostriedkov v elektronickom priestore, zneužívanie identity obete, kompromitujúce 

informácie a fotografie o obeti, internetové hlasovanie v neprospech obete, krádež 

hesiel, rozposielanie urážlivých a obťažujúcich správ pod menom obete, rozposielanie 
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zosmiešňujúcich fotiek, obrázkov a nahrávok, webové stránky a blogy s cieľom niekoho 

ohovoriť a podobne.....   

  

Čo môžu urobiť rodičia, ako postupovať ako sa správať ?  

prijmite fakt, že virtuálny svet patrí do života vášho dieťaťa. Ak sa naučíte v ňom 

pohybovať, porozumiete lepšie vášmu dieťaťu nemá zmysel zakazovať dieťaťu 

technické vymoženosti. Uvedomte si, že za kyberšikanu nemôžu technické 

vymoženosti hlavnou príčinou šikanovania sú narušené vzťahy v nejakej sociálnej 

skupine, väčšinou to je okruh spolužiakov, alebo kamarátov. Sledujte, ako sa dieťa 

správa pri elektronickej komunikácii. Všímajte si neobvyklé a varovné signály, vrátane 

reakcii na vašu prítomnosť, dajte deťom najavo, že môžu za vami prísť kedykoľvek a s 

každým problémom, získajte si dôveru svojich detí, lebo sa viac zdôveria kamarátom 

a učiteľom stanovte si pravidlá, aby deti vedeli , “kde sú hranice“, ktoré sa nemôžu 

prekročiť, zistite aké sú technické možnosti ochrany vášho dieťaťa (napríklad 

uzamknutie niektorých stránok, nastavte si RODIČOVSKÝ ZÁMOK), deti, ktoré žijú viac 

vo virtuálnom svete než v tom reálnom, sú viac ohrozené, preto podporujte ich reálne 

aktivity, naučte svoje deti chrániť si svoju identitu, rozmýšľajte o tom, kde by mohlo 

dochádzať k natáčaniu kompromitujúcich videí.  

Ak sa dozviete o kyberšikane, skúste si uložiť, alebo vytlačiť mail, sms, mms ...môže to 

poslúžiť ako dôkazový materiál, skúste zistiť, kto je agresor. Podľa výskumov až 75% detí, 

ktoré takýmto spôsobom šikanujú, sú z tej istej školy, alebo triedy ako sú obete. Ak je 

agresor z rovnakej školy alebo triedy dieťaťa, kontaktujte riaditeľa. Každá 

pedagogická inštitúcia musí riešiť takéto nežiaduce správanie. V prípade podozrenia 

na trestný čin kontaktujte políciu pri elektronickom šikanovaní je potrebné vedieť, že 

čím viac sa obeť snaží vyjednávať, argumentovať a dávať veci na pravú mieru, tým 

viac provokuje agresora k ďalším prejavom šikanovania, ktoré sa len stupňuje 

zdôrazňujte deťom, že sa nesmú osobne stretávať s ľuďmi, s ktorými sa zoznámili cez 

mobil a internet. Kyberšikana často úzko súvisí so šikanovaním, ktoré sa uskutočňuje 

reálne tvárou v tvár, preto sa pýtajte svojich detí, či im niekto neubližuje aj inak, ako v 

kyberpriestore.  

  

Čo by ste ako rodičia nemali prehliadnuť!  

  

Varovné signály - zmeny správania vášho dieťaťa, ak je obeťou šikanovania.  

V poslednej dobe sa vám zdá, že menej času trávi pri počítači, z nevysvetliteľných 

príčin si vypína mobil, nečakane prestáva používať počítač, pri čítaní e-mailov, sms je 

nervózne, neisté, je nahnevané a depresívne po odchode od počítača, alebo po 

prečítaní správy, je smutnejšie, uzavretejšie, zhoršil sa prospech, je bez záujmu o niečo  

  

Varovné signály - zmeny správania, ak vaše dieťa šikanuje trávi pri počítači dlhé 

hodiny bez kontroly rodičov, často aj v noci, pri počítači, alebo pri čítaní sms , mms 

správ sa prehnane zabáva, nečakane rýchlo zatvára otvorené programy, vypína 

obrazovku, mobil, ak sa priblížite, nechce rozprávať o tom, čo robí na počítači, ak mu 

zakážete niektorý z komunikačných prostriedkov, je rozčúlené, začína vyjednávať a 

prosiť, aby mohlo počítač zase používať.  

   

Žiak, ktorý sa previní týmito skutočnosťami (kybešikanou) voči inému žiakovi alebo 

zamestnancovi školy poruší hrubo školský poriadok a bude mu po dokázaní viny 

znížená známka zo správania.  

  

H  Povinnosti žiakov mimo školy  
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1.   Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť 

česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom 

a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.   

1. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.   

2. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto v 

dopravných prostriedkoch.   

3. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a 

dodržuj dopravné predpisy.   

4. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatiach.   

5. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 

15 rokov.   

6. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je 

takisto zakázané a bude sa považovať za hrubé porušenie školského poriadku, čím 

sa Ti môže zhoršiť známka zo správania. Podľa zákona č. 214/2009 Z.z. osoby 

maloleté a mladistvé nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky 

a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému 

vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných látok alebo 

psychotropných látok.  

7. Osoby do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 

21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické 

nápoje.  

8. Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie 

alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou do 18 rokov. Oznámenie 

sa podá na Mestskom úrade Žilina.  

I  Práva a povinnosti žiakov  

 I.  Práva žiakov  
  

1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, 

politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, 

majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné 

vzdelávanie.   

2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho 

talentu, rozumových a fyzických schopností.   

3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej 

odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie 

písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 5 

dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.   

4. Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení 

a klasifikovaný so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích 

predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácií správania. 

Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, 

pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne 

nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia, ak sa žiakovo 

správanie netýka hrubého porušenia školského poriadku.  

5. Každý žiak, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac 

z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým 

školským rokom opravné skúšky.   

6. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na 

triednických hodinách a v školskom časopise.   
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7. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.   

8. Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako 

vzdelávanie.   

9. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.   

10. Žiak má právo zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci triedy a od 5. ročníka 

voliť zástupcu triedy do žiackeho parlamentu.   

11. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky a 

knižnicu.   

12. Majú právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť 

sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré 

organizuje škola.   

13. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, 

výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a psychológa v CPPP.  

14. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti, 

využívania. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom svojho 

triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo iného 

učiteľa školy, prípadne na problém môže upozorniť školu zástupcovia žiaka.   

  

 II.  Povinnosti  žiakov   
  

1. osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou,   

2. osvojiť si a zachovávať základné pravidlá a časový harmonogram a program školy, 

rešpektovať jej zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére,   

3. osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku 

primeranej úrovni,   

4. svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a 

neohrozovať ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť,   

5. osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich,   

6. byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole 

i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,   

7. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri 

udržiavaní poriadku v škole a jej okolí.   

8. byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzovali svojím zovňajškom 

pohoršenie,   

9. šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s 

učebnicami a učebnými pomôckami,   

10. dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť 

ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy,   

11. nastupovať do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy,   

12. žiaci poverení triednym učiteľom predkladajú prítomnému učiteľovi na každej 

vyučovacej hodine triednu knihu na zápis,   

13. udržiavať v škole poriadok v triedach, chodbách i v školskej jedálni.   

14. správať sa na verejnosti, v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní aj cez 

prázdniny tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy,   
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15. zdržiavanie sa žiakov vo večerných a nočných hodinách na diskotékach, 

reštauračných zariadeniach sa považuje za porušenie vnútorného poriadku školy,   

16. rešpektovať zameranie, základné pravidlá a program školy, prezentovať ho nielen 

v škole, ale aj na verejnosti,   

17. zachovávať osobnú hygienu a hygienu prostredia, obliekať sa v súlade s 

hygienickými i mravnými požiadavkami ( v škole sa preobúva obuv a vrchné 

ošatenie sa odkladá v šatniach).   

18. Žiak rešpektuje pokyny pedagogických zamestnancov počas hodiny a prestávok. 

Správa sa voči pedagogickým zamestnancom slušne s úctou a netyká im.  

  

 III.  Žiakovi nie je dovolené :   
  

1. fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných 

školou,   

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

drogy a iné zdraviu škodlivé látky, 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,   

4. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy 

/hasiace prístroje, elektrické vedenie. ..../, viď Príloha č.3  

5. znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a 

ostatných priestorov školy, viď Príloha č.3  

6. používať vulgárne výrazy, počas vyučovacieho procesu používať mobilný 

telefón /ak žiak na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas 

vyučovacích hodín vypnutý a uložený v taške žiaka,   

7. konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,   

8. nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade 

straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé 

veci do školy priniesol,   

9. do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv, vystupovať a sedieť na parapetných 

doskách, otvárať okná a vykláňať sa z nich, vyhadzovať von papiere a iné 

odpadky, či školské pomôcky, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách.   

  

J  Starostlivosť o ochranu zdravia  
  

1. Si povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných 

školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.   

2. Máš zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé – napr. fajčenie, pitie 

alkoholických nápojov, používanie škodlivých a omamných látok.   

3. Máš byť oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole na 

začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede Ťa oboznámia 
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s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej 

možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach máš byť 

oboznámený s pokynmi na predchádzanie úrazom. Si povinný dodržiavať 

všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia 

učiteľov na predchádzanie úrazom.   

4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informuj vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. Každý úraz si povinný presne 

oznámiť učiteľovi (na dozore alebo triednemu)  

5. Pri úraze alebo nevoľnosti Ti poskytne vyučujúci, alebo určený zdravotník školy prvú 

pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola lekársku 

pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Na ošetrenie pôjdeš buď 

so zamestnancom školy alebo so svojim zákonným zástupcom.   

6. Za Tvoju bezpečnosť zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred 

vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri 

ostatnej výchovno – vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri 

výchovných akciách organizovaných školou , pri školskom stravovaní zodpovedajú 

za bezpečnosť žiakov učitelia konajúci dozor. Preto rešpektuj ich príkazy.   

  

K  Výchovné opatrenia  
  

 I.   Pochvaly a iné ocenenia   
Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za 

dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.   

  

  

Pochvala od triedneho učiteľa  

- vzorná dochádzka do školy počas školského roka   

- vynikajúce študijné výsledky za dané obdobie  

- reprezentácia triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. - práca pre triedny 

kolektív  

  

Pochvala od riaditeľa školy  

- reprezentácia školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.  

- umiestnenie na prvom mieste v školských súťažiach a účasť v krajskom kole - záslužná 

práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod.  

  

Pochvala od riaditeľa školy s vecnou odmenou  

- umiestnenia na 1. – 10. mieste v krajskej súťaži  

- účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád  

- významný spoločenský čin   

- záslužná práca pre školu, v školskom parlamente  

  

Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie primátorom mesta Žiliny.  
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II.  Opatrenia na posilnenie disciplíny:  
  

Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované 

previnenie proti školskému poriadku. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy 

preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamená do 

triedneho výkazu.  

  

Napomenutie od triedneho učiteľa  

- neskorý príchod na vyučovaciu hodinu  

- nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti  

- opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku  

- časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, úboru na TV  

  

Pokarhanie od triedneho učiteľa  

Žiak sa opakovane previní proti školskému poriadku pričom počet poznámok v 

klasifikačnom hárku za hodnotené obdobie je rovný alebo menší ako 3 (tri bežné 

priestupky),  1- 2 neospravedlnené hodiny.  

  

Pokarhanie od riaditeľa školy  

Žiak sa opakovane previní proti školskému poriadku pričom počet poznámok v 

klasifikačnom hárku za hodnotené obdobie je rovný alebo väčší ako 4 (štyri), ale menší 

ako 6 (šesť). Žiakovi nebude udelené rovnaké pokarhanie v rámci jedného 

hodnotiaceho obdobia dvakrát, iba v prípade, že po nasledujúcom štvrťročnom 

hodnotení správania mu nepribudla v klasifikačnom hárku ani jedna poznámka. Taktiež 

za : - časté narušovanie vyučovacieho procesu  

- svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny  

- vymeškaných 3 – 6 neospravedlnených hodín  

  

L  Hodnotenie a klasifikácia správania  
  

1. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto školského poriadku školy počas 

klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie správania sa žiakov.   

2. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na jeho vek, prípadne so zreteľom na jeho 

iné osobitosti, zdravotný stav a charakter začlenenia.  

3. 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 vzdelávanie, tak 

podľa Zákona 415/20021 §58 od.3 riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, 

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

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.   

Riaditeľ školy bezodkladne privolá:  

 a) zákonného zástupcu  b) zdravotnú pomoc  c) policajný zbor  alebo 
d) odborného zamestnanca zariadenia poradenstva a prevencie. 
 

 

školský poriadok Samostatnej miestnosti sa riadi podľa prílohy č. 1 tohto školského 

poriadku.  
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Žiak vylúčený do samostatnej miestnosti sa zapíše do IŽK hárku s poznámkou za 

čo presne bol vylúčený a táto poznámka sa bude počítať ako hrubé porušenie 

školského poriadku. Za viacnásobné vylúčenie žiaka do Samostatnej miestnosti 

bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.    

  

  

  

  

Známka zo správania prvý stupeň - veľmi dobré  

Žiak uvedomelo dodržiava školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku školy.   

  

Znížená známka zo správania na druhý stupeň - uspokojivé  

- opakované porušovanie školského poriadku a nerešpektovanie pokynov vyučujúcich 

pokračujúce po udelení výchovného opatrenia  

- verbálne či fyzické napadnutie spolužiaka alebo zamestnanca školy, agresívne 

správanie - krádež v škole a počas školskej akcie  

- falšovanie úradného dokumentu / ospravedlnenie od rodičov, potvrdenie od lekára, 

záznam v ŽK a pod./  

- úmyselné poškodzovanie majetku školy  

- za propagáciu rasizmu a xenofóbie  

- neospravedlnené hodiny od 7 do 12  

- 7 – 10 bežných priestupkov  

- 1 – 4 závažných priestupkov  

- 1 hrubý priestupok  

  

Znížená známka zo správania na tretí stupeň - menej uspokojivé  

- vážne porušenie správania žiaka v škole i mimo školy je v rozpore so školským 

poriadkom  

- fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie  

- priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin  

- falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.  

- poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody  

- 13 – 30 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín  

- 11 až 20 viac bežných priestupkov  

- 5 až 10 viac závažných priestupkov  

  

Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň - neuspokojivé  

- 21 a viac bežných priestupkov  

- 11 a viac závažných priestupkov  

- požívanie alkoholu, drog a fajčenie v priestoroch školy  

- nad 31 vymeškaných neospravedlnených hodín  

- priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin  

- v týchto prípadoch – problém preberá sociálny kurátor a postupuje sa podľa 

právnych predpisov.  

  

Doplnok:  

Bežné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, vyrušovanie na hodinách, ŽK, 

prezuvky, úbor na TV a pod.  

Závažné priestupky:, bezdôvodné opustenie školy a aj areálu školy, prepisovanie 

známok, klamstvo, podvody, používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré 

rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť.  
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Hrubé priestupky: šikanovanie žiakov /aj slovné /, arogancia, drzosť, fyzické ublíženie, 

drzé správanie sa voči zamestnancom školy, krádež, ničenie školského zariadenia a 

pod.  

M  Práva a povinnosti zamestnancov školy  
  

Práva a povinnosti zamestnancov školy podrobne rozoberá Pracovný poriadok školy  

N  Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej 

komunity  
  

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.   

  

 I.   Povinnosti rodičov  
  

• 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   

• rešpektujú organizáciu vyučovacieho času, nevstupujú neohlásene do priestorov 

školy, nenarúšajú vyučovaciu hodinu  

• dbajú na to, aby žiaci prichádzali do školy na vyučovanie a školské akcie včas, 

správne vybavení a pripravení  

• zodpovedajú za školskú dochádzku svojich detí, dodržujú pravidlá ospravedlnenia 

neprítomnosti žiaka v škole a na školských akciách  

• rešpektujú ustanovenia v tomto školskom poriadku podľa zákona 245/2008 a 

súhlasia s povinnosťami žiakov a sankciami, ktoré tento školský poriadok upravuje  

• kontrolujú hodnotenie svojho dieťaťa v Žiackej knižke a IZK a svojim podpisom 

potvrdzujú tieto skutočnosti  

• by mali pravidelne komunikovať s triednym učiteľom žiaka na spoločných Triednych 

rodičovských združeniach  

• má možnosť sa aktívne podieľať na zlepšovaní a zveľaďovaní priestorov školy a 

výchovno-vzdelávacieho procesu   

• sú povinní nahradiť vzniknutú škodu, ktorú spôsobí ich dieťa (zničený inventár, 

poškodené učebnice, poškodenie maľovky v budove školy)  

  

 II.  Práva rodičov  
  

• Rodičia majú právo:  

• zúčastniť sa vyučovania po dohovore s vyučujúcim a súhlasom vedenia školy   

• komunikovať s jednotlivými pedagógmi aj pomocou emailovej pošty  

• navštíviť pedagogických zamestnancov v čase konzultačných hodín  

• byť oboznámení s požiadavkami na žiaka, jeho hodnotením a klasifikáciou  

• zúčastniť sa práce školskej samosprávy  

• byť informovaní  o všetkých výchovných opatreniach, ktoré škola uplatňuje voči 

jeho dieťaťu  

• žiadať o začlenenie dieťaťa  
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• žiadať o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR  

• zmeniť zaradenie žiaka na inú školu s rešpektovaním práv riaditeľa školy a 

dodržaním všetkých náležitostí stanovených „Školským zákonom“.  

  

 III.  Spolupráca školy a rodiny   
  
1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov 

je žiacka knižka /ŽK/. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Ďalšími prostriedkami 

komunikácie sú: písomná forma, emailová pošta, Informačné dni, konzultačné dni ( po 

dohode s vyučujúcim), triedne zasadnutia ZRŠ, internetová žiacka knižka.   

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.   

  

 IV.  Požiadavky na verejnosť   
  
1. Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po 

vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho 

zástupcom.   

3. Lektor (alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú či inú 

dohodnutú činnosť v školských priestoroch) je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce v 

zmysle stanovených legislatívnych noriem. Ďalej za bezpečnosť a ochranu zdravia 

zverených žiakov a zúčastnených zamestnancov školy na predmetnej činnosti ako aj za 

ochranu školského majetku. Prevádzkovanie činnosti je späté s dodržiavaním daného 

vnútorného poriadku a všetkých interných smerníc školy.   

  

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.  

  

O  Záverečné ustanovenia  
  

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.  

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov i 

spolužiakov a zaslúženú odmenu.  

  

Prílohou školského poriadku sú:   

Príloha 1 - Samostatná miestnosť  

Príloha 2 - Pedikulóza   

Príloha 3 - Cenník náhrad za poškodené vybavenie školy  

  

Tento školský poriadok ruší školský poriadok zo dňa 1.9.2017 a jeho dodatku č.1 zo dňa 

16.4.2018 Tento vnútorný poriadok nadobúda platnosť od dňa 1.9.2018.  
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 V Žiline dňa 31. augusta 2022                Mgr. Jozef Englárt  

                         riaditeľ školy  

  

    

príloha č. 1                                   

  SAMOSTATNÁ MIESTNOSŤ  
  

 Na škole funguje miestnosť (Samostatná miestnosť), ktorej zmyslom je, aby 

žiaci, ktorí aj napriek viacnásobnému upozorneniu (nerešpektujú pokyny 

učiteľa), nenarúšali aj naďalej priebeh vyučovacieho procesu iným žiakom.  

Podľa zákona č. 415/2021 §58 bod 3 môže riaditeľ školy žiaka, ktorý svojim 

správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov 

alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje 

ostatným vzdelávanie, vylúčiť žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestni ho 

do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Následne riaditeľ privolá zákonného zástupcu a vyhotoví písomný záznam.  
  

PRAVIDLÁ:  

1. Ak vyrušuješ (rozprávaš bez vyzvania, zabávaš sa, si agresívny, odvrávaš, 

vykrikuješ...) učiteľ ťa upozorní alebo zapíše tvoje správanie do 

klasifikačného hárku a žiackej knižky.  

2. Ak vyrušuješ opakovane a nerešpektuješ to, že máš byť na hodine ticho 

a umožniť ostatným spolužiakom, aby sa nerušene učili, učiteľ ťa môže 

poslať po zapísaní do klasifikačného hárku do Samostatnej miestnosti.  

3. Následne budeme informovať tvojich rodičov a ty dostaneš zápis do 

žiackej knižky.   

4. Podľa školského poriadku je presne určený počet zápisov za porušenie 

školského poriadku a k tomu príslušné výchovné opatrenie, ktorým je 

pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy alebo znížená 

známka zo správania.  
  

Pamätaj vždy na to, že nesmieš počas vyučovania (to sú aj prestávky alebo 

pobyt v školskom klube) obmedzovať práva ostatných žiakov, ktorí sú 

účastníkmi výchovy a vzdelávania. Každý má právo na to, aby sa mohol 

učiť v bezpečí a v pokoji (aj ty) a preto sa správaj vždy tak, aby sme my (aj 

tvoji rodičia) mohli byť na teba pyšní.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



21  

  

  

  

  

  

  

  

  

príloha č. 2                                

    ZAVŠIVENIE – PEDIKULÓZA  
  

Čo je pedikulóza – zavšivenie:  

Jedná sa o prenosné parazitárne  ochorenie, ktoré  postihuje ľudí vo všetkých 

vekových skupinách, predovšetkým deti. Ochorenie má priaznivé podmienky pre šírenie 

najmä v kolektívoch, akými sú rodina, predškolské a školské zariadenia.  Vyskytuje sa 

prevažne  v jesenných a zimných mesiacoch.   

Vyvolávateľ ochorenia:  

Ochorenie spôsobuje  parazit – voš detská hlavová. Parazituje výlučne na človeku,  

to znamená, že zdrojom nákazy je zavšivavený človek.  Voš hlavová žije vo vlasatej časti 

hlavy. Samičky vší nakladú denne 3-4 vajíčka /hnidy/, ktoré pripevňujú pevne ku koreňom 

vlasov.  Žijú približne 3 týždne a za ten čas nakladú 100 až 140 vajíčok, z ktorých sa liahnú 

larvy.  Z nich do 20 dní dorastajú dospelé vši.   Vajíčka /hnidy/ zostávajú vo vlasoch aj po 

vyliahnutí vší. Živé vajíčka sú žltobiele a vyliahnuté  prázdne vajíčka  sú priesvitné.  Vši sa 

živia krvou hostiteľa.  Ich bodnutie spôsobuje intenzívne a nepríjemné svrbenie, ktoré núti  

hostiteľa ku škrabaniu.   

Škrabaním sa môže ľahko dostať do kože bakteriálna infekcia.    

Prenos:  

Ochorenie sa šíri  priamym stykom so zavšivavenou  osobou, ale aj nepriamo – 

prostredníctvom predmetov, s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku / hrebene, 

kefy, čiapky a pod./. Vši, ktoré sa dostanú aj na golier odevu, môžu preliezť na odev iných 

osôb v spoločných šatniach a šatníkoch.    

Jediným spoľahlivým dôkazom zavšivenosti je nález živých lezúcich vší. Charakteristickým 

miestom nálezu vajíčok /hníd/ je vlasatá časť hlavy, najmä za  ušami a na zátylku.   

Preventívne opatrenia a liečba:  

Jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení proti zavšiveniu je dôsledné 

dodržiavanie osobnej hygieny – pravidelné umývanie hlavy. Súčasťou preventívnych 

opatrení najmä u detí je pravidelné prehľadávanie vlasov.   

V prípade výskytu vší je potrebné vykonať odvšivenie, a to v celom kolektíve, v 

ktorom sa zistil výskyt / v rodine, triede a pod./. Ak sa dezinsekcia nevykoná v celom 

kolektíve, vrátane zdravých členov , môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu.   

 U všetkých  členov kolektívu / žiaci, pedagógovia, rodinní príslušníci/ je potrebné 

umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu presne podľa návodu 

výrobcu. Šampón aplikovať na mokré vlasy  masírovaním vlasovej pokožky, nechať 

pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať 

pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou. Na dosiahnutie 

požadovaného výsledku sú tieto 2 po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité 

je aplikovať túto kúru naraz, a tou všetkých členov kolektívu.  K zaisteniu 

spoľahlivého účinku / k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili / 

je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať.  

 Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, 

dôkladne vysušiť a vyžehliť.  

 Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktoré nie je možné vyvariť  je nutné vyprať v 2 cykloch 

pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného 

žiarenia, prípadne postriekať prípravkom  na lezúci hmyz.   
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 Predmety, prichádzajúce do priameho styku s vlasmi /hrebene, kefy/ je potrebné 

ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru.   

  

V predchádzaní  zavšivenia je dôležité, aby každý člen kolektívu používal vlastné 

predmety osobnej hygieny /uterák, hrebeň a pod./ a zabránil ich vzájomnému 

požičiavaniu.  To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek a iných pokrývok hlavy.   

Ochorenie nezanecháva imunitu /odolnosť/. Preto sa môže ľahko stať, že osoba - 

aj po predchádzajúcom odvšivení, ak príde znovu do kontaktu so zavšivenou osobou, 

môže  dostať vši  opakovane.     

  

  
príloha č. 3                             

CENNÍK NÁHRAD ZA POŠKODENÉ VYBAVENIE ŠKOLY  
  

1. poškodená lavica alebo stolička - 20€  

2. rozbité umývadlo (prasknuté) - 20€  

3. popísaná stena v triede - rodičia zabezpečia maľovanie a farbu  

4. ohnuté kryty na radiátoroch - 15€  

5. poškodené skrinky v triedach - 40€ až 120€ (v závislosti od poškodenia)  

6. rozbité okno - 30€ až 160€ (v závislosti od veľkosti okna)  

7. fľaky na stene od jedla - rodičia zabezpečia maľovanie a farbu  

8. poškodenie školskej tabule alebo interaktívnej tabule - 10€ až 800€  

(v závislosti od typu, doby používania a funkčnosti tabule)  

9. zlomená kľučka na okne - 10€  

10. rozbité dvere - 80€  

11. vyvŕtanie dier do steny - rodičia zabezpečia opravu a maľovanie  

12. poškodenie osvetlenia - 25€  

  

Ceny sú orientačné a zahŕňajú iba cenu opravy, nie nového výrobku.  

  

  


