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Čl. I 

Účel a dôvod vydania školského poriadku 

 Školský poriadok sa vydáva podľa § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších 
súvisiacich predpisov s cieľom upraviť výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, 
pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov pedagogickými a ďalšími zamestnancami školy, prevádzku a 
vnútorný režim školy, podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred 
sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, podmienky nakladania majetkom školy a 
zásady klasifikácie a hodnotenia výsledkov výchovy a vzdelávania žiakov.  

 Školský poriadok je zverejnený na verejne prístupnom mieste v škole a taktiež na webovom sídle 
školy. Platnosť školského poriadku sa začína 01.09.2018. 

Čl. II 

Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu 

Podľa § 144, ods. 1,2 zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov žiak má právo na: 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,  
b) bezplatné vzdelanie v strednej škole,  
c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,  
d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,  
e) bezplatné zapožičiavanie učebníc na povinné vyučovacie predmety, ak ich škola má k dispozícii,  
f) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,  
g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,  
h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,  
i) ch) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému 

stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,  
j) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,  
k) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
l) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom č. 245/2008 o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
m) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto 

ustanovenie sa nevzťahuje na škodu pod ľa osobitného predpisu,  
n) žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s 

využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie 
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, 

o) voľbu svojho zástupcu do rady školy a svojich zástupcov do žiackej školskej rady, 
p) slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názorom a v súlade s dobrými 

mravmi. 

Podľa § 144, ods. 4 zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov žiak je povinný:  

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,  
b) dodržiava ť školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy ,  
c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,  
d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne 

zapožičané,  
e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,  
f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb 

zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,  
g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,  



h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,  

i) ch) prezúvať sa do prezúvok v škole a v školskej jedálni,  
j) zúčastňovať sa plánovaných školských akcií ( besedy, kultúrne a výchovné predstavenia a iné, aj v 

prípade, že sa nekonajú v čase vyučovania, 
k) oznámiť triednemu učiteľovi nevhodné správanie spolužiakov, ako aj spozorované prejavy 

šikanovania. 

Žiak má zakázané: 

a) zdržiavať sa v škole pred vyučovaním a po skončení vyučovania bez vedomia zodpovedného 
pracovníka školy, 

b) odchádzať zo školy počas vyučovania bez vedomia triedneho učiteľa a podpísanej priepustky v 
študijnom preukaze, 

c) svojvoľne upravovať informácie o prospechu alebo o návšteve lekára v študijnom preukaze, 
d) fajčiť v priestoroch budovy a v areáli školy počas vyučovania a počas všetkých akcií a podujatí 

organizovaných školou, 
e) jesť počas vyučovania a žuvať žuvačku, okrem prípadov, ak ich k takejto činnosti oprávňuje písomné 

odporúčanie odborného lekára.  Piť nápoje počas vyučovania žiak môže len výnimočne, ak to na 
požiadanie vyučujúci povolí, 

f) prinášať do školy alebo na akcie a podujatia organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu 
škodlivé návykové látky a ich prekurzory, užívať ich alebo šíri ť v škole alebo po čas akcií a podujatí 
organizovaných školou,  

g) prinášať do školy alebo na akcie a podujatia organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie 
spolužiakov a zamestnancov školy (zbrane, výbušniny, chemikálie a iné) a tiež veci, ktoré by mohli 
rozptyľovať pozornosť spolužiakov na vyučovaní, živé zvieratá, cennosti a neprimerané množstvo 
peňazí, 

h) šikanovať ostatných spolužiakov alebo na nich vyvíja ť neprimeraný fyzický alebo psychický nátlak, 
používať fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, ironizovanie, sexuálne obťažovať, ponižovať, 
šíri ť pornografiu, 

i) manipulovať s nainštalovanou technikou v triede, s hasiacimi prístrojmi a s iným zariadením, ktoré je 
z hľadiska BOZ zakázané, 

j) používať elektrospotrebiče v majetku školy alebo prinesené elektrospotrebiče bez súhlasu 
bezpečnostného technika školy alebo riaditeľa školy, 

k) robiť zvukové alebo obrazové nahrávky z vyučovania bez vedomia učiteľa a spolužiakov, 
l) umožniť vstup do priestorov školy cudzím osobám, či súkromným návštevám, 
m) propagovať činnosť politických strán a hnutí, a robiť reklamu, ktorá je v rozpore s princípmi a 

obsahom výchovy a vzdelávania, 
n) nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus, 

sekty, a nosiť v priestoroch školy čiapky, kukly, kapucne alebo iné spôsoby utajovania identity, 
o) používať na vyučovacích hodinách mobilné telefóny, MP3 a MP4 prehrávače a ďalšie mediálne 

prostriedky (počas vyučovania musia byť vypnuté a uložené v taške žiaka), v prípade, že to na 
požiadanie vyučujúci povolí, môže žiak používať notebook, tablet alebo iné prostriedky, len na prácu 
týkajúcu sa obsahu vyučovacej hodiny, 

p) vykláňať sa z okien, sedieť na oknách, parapetných doskách, zábradliach, schodištiach a podlahách, 
vyhadzovať veci z okien, 

q) používať vulgárne a nevhodné výrazy v písomnej, ústnej alebo grafickej forme a verejné prejavy 
intímneho, súkromného charakteru v priestoroch školy, 

r) nechávať v laviciach odpadky, lepiť žuvačky a inak znehodnocovať majetok školy, 
s) surfovať po erotických a neetických webových stránkach v priestoroch školy, používa ť nedovolené 

pomôcky a informačné pramene, našepkávať a odpisovať pri overovaní vedomostí na hodine, 
vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré s ním nesúvisia, 

t) nabíjať mobilný telefón, MP3 a MP4 prehrávač, tablet, notebook a iné elektronické zariadenia v 
priestoroch školy, 

u) opúšťať budovu školy po čas vyučovania,  



v) prichádzať na školské akcie a presúvať sa počas školských akcií vlastným autom, na bicykli, alebo 
iným dopravným prostriedkom.  

Podľa § 144, ods. 5, 6 zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca žiaka má právo:  

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti 
vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi 
výchovy a vzdelávania, 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským 
poriadkom,  

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,  
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,  
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského 

zariadenia, 
f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,  
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy.  

Podľa § 144, ods. 7, 9 zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca žiaka má povinnosť:  

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských 
povinností, 

b) dodržiava ť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 
poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 
priebeh výchovy a vzdelávania,  

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,  
f) ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom 

zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo 
školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod 
ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom 
nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle 
prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo 
účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. 

Čl. III 

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami 
a ďalšími zamestnancami školy 

(1) Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami 
školy určujú základné spoločenské a etické normy a hodnotový systém školy. 
(2) Vo vzájomných vzťahoch medzi sebou dodržiavajú žiaci zásady slušnosti a dobrých mravov, správajú sa 
k sebe tolerantne a taktne, navzájom sa rešpektujú a pomáhajú si, vyhýbajú sa povýšeneckému správaniu a 
sarkastickým poznámkam, netolerujú správanie, ktorého cieľom je ublížiť, ponížiť, ohroziť, zastrašiť iného 
spolužiaka, odcudziť jeho vec alebo vec ktorejkoľvek inej osoby. 
 
(3) Vzájomné vzťahy medzi žiakmi školy a pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy 
sú založené na obojstrannej úcte, porozumení a tolerancii. Vyučujúci sa správajú k žiakom slušne, snažia sa 
ich pochopiť, sú čestní a spravodliví. Rešpektujú osobnosť žiakov a ich špecifické výchovno-vzdelávacie 
potreby, vytvárajú čo najlepšie podmienky pre rozvoj každého žiaka, dohliadajú na bezpečnosť a zdravý 



vývoj žiakov, nezneužívajú dôveru žiakov akýmkoľvek spôsobom, nepoužívajú metódy a formy správania 
smerujúce k ponižovaniu žiakov, k znižovaniu ich sebadôvery a sebaúcty. Vyučujúci nezneužívajú žiakov 
na riešenie svojich problémov. 
 
(4) Vzťahy medzi pedagogickými zamestnancami založené na vzájomnej úcte, pochopení, ústretovosti, 
korektnom správaní, rešpektovania priznaných kompetencií a práva na odlišný názor. Pedagogickí 
zamestnanci kolegiálne spolupracujú, konzultujú navzájom, ak si to vyžaduje záujem žiaka, podporujú sa a 
pomáhajú si. 
 
(5) Vzťahy medzi pedagogickými zamestnancami a rodičmi (zákonnými zástupcami) sú založené na 
vzájomnej úcte, pochopení, tolerancii, ústretovosti a korektnom správaní. Pedagogickí zamestnanci 
priebežne informujú zákonných zástupcov žiakovo výsledkoch ich výchovno-vzdelávacej činnosti a 
konzultujú s nimi problémy, ťažkosti a riziká, ktoré môžu nastať v jej súvislosti. 
 

Čl. IV 
Prevádza a vnútorný režim školy 

(1) Organizáciu školského roka upravujú všeobecne platné školské predpisy a vnútorné predpisy školy. 
(2) Vyučovanie začína o ôsmej hodine ráno, vo výnimočnom prípade o siedmej hodine ráno.  
(3) Bez poludňajšej prestávky trvá vyučovanie najviac sedem vyučovacích hodín.  
(4) Vyučovanie začína hodinou podľa stáleho rozvrhu alebo zmenenou organizáciou vyučovania v 

danom dni určenou zastupovaním. 
TEORETICKÉ VYUČOVANIE 

Hodina Čas Blok Čas 
0. 07:00 – 07:45   
1. 08:00 – 08:45 1. – 2. 07:50 – 09:20 
2. 08:50 – 09:35 2. – 3. 08:50 – 10:20 
3. 09:45 – 10:30 3. – 4. 09:45 – 11:20 
4. 10:50 – 11:35 4. – 5. 10:50 – 12:20 
5. 11:45 – 12:30 5. – 6. 11:45 – 13:15 
6. 12:35 – 31:25 6. – 7. 12:40 – 13:10 
7. 13:30 – 14:15   
8. 14:25 – 15:10   

 
PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 

Prax v materskej škôlke Prax v školskom klube detí 
08:00 – 12:30 13:00 – 15:30 

(5) Žiaci dochádzajú na vyučovanie a na školské podujatia včas, dodržiavajú určený čas vyučovacích 
hodín a prestávok. Po príchode do školy sa žiaci prezujú v priestore, kde majú skrinky na odkladanie 
odevu a obuvi a do tried vstupujú prezutí a upravení. Povinnosť prežúvať sa majú žiaci aj počas 
presunov do telocvične. Športová obuv sa nepovažuje za prezuvky podľa tohto školského poriadku. 

(6) Čas určený na prestávky trávia žiaci podľa vlastného uváženia a potreby v triede alebo vo 
vyhradenom priestore v budove školy a v budove novej telocvične (na chodbe školy, v prezliekarni 
telocvične, v školskom bufete, školskej knižnici).  

(7) Voľné hodiny, ktoré sú určené stálym rozvrhom alebo organizáciou daného dňa, kedy nie je možné 
zabezpečiť zastupovanie za vyučujúceho, sa považujú za prerušenie vyučovania žiakov. Ak sa to 
týka poslednej hodiny v dennom rozvrhu žiaka, vyučovanie sa končí jeho poslednou odučenou 
hodinou. 

(8) Žiaci sa počas voľnej hodiny zdržiavajú vo vyhradenom priestore školy okrem výnimiek, ktoré udelí 
riaditeľ školy, na základe odôvodneného písomného požiadania plnoletého žiaka alebo zákonného 
zástupcu neplnoletého žiaka. Ak žiak svojvoľne opustí vyhradený priestor školy, dopustí sa 
porušenia školského poriadku a v takom prípade nenesie škola zodpovednosť za bezpečnosť a 



ochranu jeho zdravia. 

(9) V priebehu vyučovania sa môže žiak vzdialiť z vyučovacej hodiny len v odôvodnených prípadoch, a 
to so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. Ak opúšťa budovu školy a jej 
areál, je povinný preukázať sa na vrátnici alebo učiteľovi, ktorý vykonáva dozor priepustkou 
podpísanou triednym učiteľom alebo zastupujúcim triednym učiteľom. 

(10) Triedny učiteľ poveruje v priebehu školského roka jednotlivých žiakov výkonom služieb, 
predovšetkým výkonom triednej služby. Triedna služba hlási vyučujúcemu neprítomných žiakov, 
zodpovedá za triednu knihu v priebehu vyučovacieho dňa, pomáha učiteľovi nosiť učebné pomôcky 
a materiál súvisiaci s vyučovaním z kabinetu do triedy a naopak, stará sa o poriadok a čistotu v triede 
a plní všetky ďalšie povinnosti súvisiace s ich zabezpečením, hlási neprítomnosť vyučujúceho na 
vyučovaní zástupcom riaditeľa školy alebo riaditeľovi školy (po 10 min. ich neprítomnosti), hlási 
vyučujúcemu, triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy akékoľvek poškodenie zariadenia triedy 
alebo jej technického vybavenia. 

(11) Triedny učiteľ, prípadne iný učiteľ, môže poveriť žiakov i výkonom ďalších služieb, ktoré 
považuje za potrebné k zaisteniu požadovaného a bezpečného chodu vyučovacieho procesu. 

Čl. V 

Uvoľňovanie žiaka z vyučovania 

 (1)  Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada jeho zákonný zástupca 
alebo plnoletý žiak sám, v dostatočnom termíne o uvoľnenie z vyučovania na predpísanom tlačive (príloha 
č.1). 

(2)  Z jednej vyučovacej hodiny uvoľňuje žiaka príslušný vyučujúci na základe priepustky, ktorú žiakovi 
vyplní a podpíše triedny učiteľ. Na dve a viac vyučovacích hodín v jednom dni uvoľňuje žiaka triedny 
učiteľ. Na dva až päť dní uvoľňuje žiaka triedny učiteľ, po vyjadrení riaditeľa školy. Na viac ako päť 
vyučovacích dní uvoľňuje žiaka riaditeľ školy. Neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia, ktorá trvá najviac 
tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka. Ak neprítomnosť žiaka 
z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca žiaka 
alebo žiak potvrdenie od lekára. 

(3) Pri posudzovaní žiadosti o uvoľnenie žiaka z vyučovania sa prihliada na závažnosť dôvodu na 
uvoľnenie, na dosahované výchovnovzdelávacie výsledky žiaka, prípadne iné dôležité skutočnosti. 

(3) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca alebo 
plnoletý žiak sám, je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň oznámiť triednemu učiteľovi dôvod 
neprítomnosti. Po opätovnom nástupe na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi písomné 
ospravedlnenie. Ak takéto ospravedlnenie nepredloží v lehote dvoch dní od nástupu do školy, považuje 
triedny učiteľ neúčasť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú. Takúto neospravedlnenú absenciu nie je 
možné spätne ospravedlniť. 

(4) Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na vyučovaní sa podľa školského zákona uznáva najmä 
choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 
náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť 
žiaka na súťažiach. 

(5) Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre 
chorobu. 

(6) K zápisu dôvodu neprítomnosti na vyučovaní používa žiak študentský preukaz alebo doloží triednemu 
učiteľovi iný písomný hodnoverný doklad. Falšovanie dochádzky sa klasifikuje ako hrubé porušenie 
školského poriadku. 



(7) Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní piatich vyučovacích dní a svoju neprítomnosť 
neospravedlní, triedny učiteľ kontaktuje plnoletého žiaka alebo jeho zákonného zástupcu a vyhotoví o tom 
zápis. Ak sa mu nepodarí kontaktovať plnoletého žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, škola vyzve 
písomne zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka, aby v určenej lehote objasnil dôvod, pre ktorý sa 
žiak nemohol zúčastniť na vyučovaní. Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak nepredloží v určenom 
termíne dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní, posudzujú sa vymeškané hodiny ako neospravedlnené. Ak 
sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní naďalej a jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak neprítomnosť 
neospravedlní, posudzuje sa táto skutočnosť, po uplynutí desiatich dní od doručenia písomnej výzvy, akoby 
štúdium zanechal. 

(8) Ak zákonný zástupca žiaka nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, oznámi 
riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý 
pobyt. Zákonný zástupca žiaka nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky vtedy, ak žiak 
neospravedlnene vymešká viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. 

(9) Riaditeľ školy môže svojím rozhodnutím oslobodiť žiaka od povinnosti dochádzať do školy alebo môže 
oslobodiť žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí na základe odporúčania 
odborného lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa. 

(10) Ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ školy na žiadosť plnoletého žiaka alebo na žiadosť 
zákonného zástupcu žiaka, po odporúčaní príslušného odborného lekára zdravotne znevýhodnenému alebo 
dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok za príslušné klasifikačné obdobie v náhradnom 
termíne. 

(11) Riaditeľ školy umožní na žiadosť plnoletého žiaka alebo na žiadosť zákonného zástupcu žiaka 
mimoriadne nadanému, talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho 
študijného plánu. Riaditeľ školy môže povoliť vzdelávanie podľa individuálneho študijného plánu aj z iných 
dôvodov, najmä z dôvodu tehotenstva a materstva alebo vážnych zdravotných problémov, najviac však na 
obdobie prvého alebo druhého školského polroka. 

(12) Riaditeľ školy môže uvoľniť žiakov na súťaže, olympiády a ďalšie akcie a podujatia spojené s 
reprezentáciou školy. Zoznam uvoľnených žiakov zverejní na informačnej tabuli v zborovni školy. Triedny 
učiteľ v takomto prípade uvedie k menu žiaka dôvod neprítomnosti a v kolónke vymeškaných hodín vykáže 
nulu. 

(13) Žiaci, ktorí sa prihlásia na vodičský kurz, absolvujú ho v čase mimo vyučovania. Ospravedlní sa im iba 
ich neprítomnosť na vyučovaní v deň konania záverečnej skúšky. 

(14) V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom najviac päť dní voľna. Voľno sa 
poskytuje zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových. 

Čl. VI 

Opatrenia vo výchove 

(1) Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú 
svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v 
škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

(2) Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ po prerokovaní v 
pedagogickej rade školy, v osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo 
statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa školy, zástupca štátnej 
správy v školstve alebo minister školstva Slovenskej republiky. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje 
spravidla nazhromaždení triedy alebo školy. 

(3) Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi za vzornú dochádzku do školy, výborné študijné 
výsledky, vynikajúcu reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, prosociálne správanie, 



príkladnú a svedomitú prácu pre triedny kolektív. 

(4) Pochvala od riaditeľa školy sa udeľuje za dosiahnutý študijný priemer 1,00 počas celého štúdia, 
reprezentáciu školy v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, umiestnenie v celonárodnom a medzinárodnom 
kole súťaží a olympiád, príkladnú a obetavú prácu v dobrovoľníctve, v ŽŠR, v projektoch, za mimoriadny 
prejav aktivity a iniciatívy pri podujatiach školy, významný statočný a záslužný čin (záchrana života, 
nezištná pomoc starým ľudom a pod.). 

(5) Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému 
poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša 
činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť opatrenie vo výchove: 

a) napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, 

b) pokarhanie od riaditeľa, 

c) podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie. 

(6) Napomenutie od triedneho učiteľa sa ukladá za menšie previnenia voči školskému poriadku 
(jednorazový neskorý príchod na vyučovanie, neprezutie sa v priestoroch školy, zabudnutie učebnice a 
učebných pomôcok, neplnenie si povinností triednej služby, rozptyľovanie pozornosti, vyrušovanie na 
vyučovaní, netaktné správanie sa voči učiteľom a zamestnancom školy a iné menej závažné priestupky 
podľa posúdenia triednym učiteľom. 

(7) Pokarhanie od triedneho učiteľa sa ukladá za opakované menšie previnenia alebo za opakované 
previnenie voči školskému poriadku (opakovaný neskorý príchod na vyučovanie, nerešpektovanie príkazov 
vyučujúceho, opakované nevhodné správanie sa voči učiteľom, zamestnancom školy alebo voči 
spolužiakom, opustenie areálu školy počas vyučovania bez súhlasu učiteľa vykonávajúceho dozor, 
opakované neplnenie si povinností triednej služby, neospravedlnená absencia na vyučovaní v rozsahu 1 - 3 
hodín a iné previnenie podľa posúdenia triednym učiteľom). 

(8) Pokarhanie od riaditeľa školy ukladá riaditeľ v prípade, že pokarhanie od triedneho učiteľa nemalo 
žiaduci výchovný účinok a žiak naďalej nerešpektuje ustanovenia školského poriadku (neospravedlnená 
absencia v rozsahu 4-5 vyučovacích hodín, fajčenie v škole alebo na akciách organizovaných školou, 
opakované opustenie areálu školy, vážnejšie porušenie zásad slušného správania a iné previnenie podľa 
posúdenia riaditeľom školy). 

(9) Žiakovi možno uložiť za veľmi závažné alebo sústavne opakované previnenia voči školskému poriadku, 
zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám podmienečné vylúčenie alebo 
vylúčenie. Podmienečne vylúčenie ukladá riaditeľ školy za opakovanú neospravedlnenú absenciu, za 
svojvoľné ničenie majetku školy, za hrubé slovné a úmyselné fyzické útoky voči spolužiakom a 
zamestnancom školy, za prinášanie, prechovávanie a konzumáciu alkoholu v škole a na akciách 
organizovaných školou, za nosenie zbraní do školy a iné previnenia závažného charakteru. 

10) Vylúčenie možno žiakovi uložiť okrem nesplnenej podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení aj 
za preukázané uchovávanie, užívanie a šírenie drog a iných návykových látok a ich prekurzorov, za 
spáchanie závažného trestného činu, za hrubé prejavy šikanovania, rasizmu a xenofóbie. 

11) Podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie možno udeliť žiakovi iba vtedy, ak skončil plnenie povinnej 
školskej dochádzky. 

12) Žiakovi je možné uložiť opatrenie vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade školy do dvoch 
mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do 
jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie možno uložiť len jedno 
opatrenie vo výchove. 

13) Pred uložením opatrenia vo výchove sa previnenie žiaka objektívne prešetrí. Podľa potreby, najmä pri 



posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie prizve zákonný zástupca 
žiaka, prípadne aj delegovaný zástupca rady školy. O prešetrení porušenia školského poriadku sa vyhotoví 
zápis (príloha č. 2). 

14) V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podmienečné vylúčenie určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to 
najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od 
vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie 
vo výchove vylúčenie zo štúdia. 

15) Uloženie opatrenia vo výchove, okrem vylúčenia, sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy 
alebo školy a zaznamenáva sa do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove uložené žiakovi oznamuje 
triedny učiteľ alebo riaditeľ zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka alebo plnoletému žiakovi písomne 

(16)  Správanie žiaka sa klasifikuje: 

Stupňom 1 - veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších 
vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve 
a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení. 

Stupňom 2 - uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak vymešká viac ako 5 neospravedlnených vyučovacích hodín, 
alebo sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči 
ustanoveniam školského poriadku. 

Stupňom 3 - menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie zo 
správania dopúšťa ďalších závažných priestupkov voči školskému poriadku alebo ak vymešká viac ako 15 
neospravedlnených vyučovacích hodín. 

Stupňom 4 - neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v zásadnom rozpore s ustanoveniami 
školského poriadku ako aj so všeobecne platnými právnymi normami alebo sa dopúšťa hrubých priestupkov. 

Za bežný priestupok voči školskému poriadku sa pokladá, napr. zabúdanie učebníc, učebných pomôcok, 
neprezúvanie sa, narúšanie vyučovania nevhodnými poznámkami, zabávaním sa a rozptyľovaním 
spolužiakov počas vyučovania a pod. 

Za závažný priestupok sa pokladá, napr. bezdôvodné opustenie školy, nerešpektovanie príkazu 
vyučujúceho, nevhodné správanie voči vyučujúcim i spolužiakom, klamstvo, podvádzanie, falšovanie 
ospravedlneniek, používanie mobilných telefónov a iných predmetov počas vyučovania, ktoré rozptyľujú 
pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie bezpečnosť ostatných žiakov ako aj žiaka samotného. 

Za hrubý priestupok sa pokladá šikanovanie spolužiakov, agresívne správanie alebo fyzické napadnutie 
spolužiaka, krádež, fajčenie v škole a na podujatiach organizovaných školou, prechovávanie, užívanie a 
šírenie drog, alkoholu a iných návykových látok v škole a na podujatiach organizovaných školou, úmyselné 
ničenie školského zariadenia, propagácia rasizmu, xenofóbie, fašizmu a pod. 

(17)  Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Znížená známka zo 
správania nie je opatrením vo výchove podľa školského zákona. Hodnotí sa ňou správanie žiaka počas 
celého polroka a jeho klasifikácia nie je závislá na predchádzajúcom uložení niektorého opatrenia vo 
výchove. 

 
Čl. VI  

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a na zaistenie ochrany žiakov pred 
sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 
(1) Škola vytvára potrebné podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany 

pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. Všetci pedagogickí zamestnanci sú 
povinní sústavne dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, sledovať správanie žiakov a primeraným 
spôsobom ich upozorňovať na prípadné nedostatky.  



(2) Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia, s ktorými boli oboznámení a o plnení ktorých boli primeraným spôsobom poučení.  

(3) Na začiatku školského roka bezpečnostný technik školy, riaditeľ alebo triedny učiteľ poučí žiakov o 
podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, oboznámi ich s požiarnymi a poplachovými 
smernicami, evakuačným plánom školy a zásadami poskytovania prvej pomoci. Triedny učiteľ vyhotoví 
prezenčnú listinu poučených žiakov. Oboznámenie so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia urobia i 
vyučujúci, ktorí využívajú priestory telocvične alebo špecializované odborné učebne.  

(4) Poučenie o dodržiavaní podmienok pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vykonajú so žiakmi aj 
všetci vyučujúci, ktorí využívajú priestory telocvične a špecializovaných odborných učební.  

(5) Pred každou školskou akciou musia byť žiaci poučení povereným vedúcim akcie o dodržiavaní zásad 
bezpečnosti a ochrany zdravia. Dokladom o uskutočnenom poučení je záznam o návrhu školskej akcie, 
ktorý obsahuje podpisy poučených žiakov.  

(6) Každý úraz je žiak povinný ihneď hlásiť príslušnému vyučujúcemu, ktorý to bezodkladne oznámi na 
sekretariáte školy. Vyučujúci následne zapíše úraz do knihy úrazov, ktorá je uložená v kancelárii 
sekretariátu školy. 

(7) Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození bezpečnosti a zdravia pri všetkých činnostiach, 
ktoré sú súčasťou vzdelávania.  

(8) Pri mimoškolských akciách dodržiavajú ich účastníci všetky požadované zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia, ako i predpisy o požiarnej ochrane platné v priestoroch, v ktorých sa akcie konajú. Žiaci sú 
povinní v prípade ubytovania mimo sídlo školy (kurzy, exkurzie, výlety a pod.) dodržiavať predpísaný 
režim dňa a všetky pokyny, s ktorými boli preukázateľne oboznámení.  

(9) Bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov na hodinách telesnej výchovy zabezpečuje vyučujúci telesnej 
výchovy, ktorý kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia v telocvični Vydáva jasné, presné a 
zrozumiteľné povely a pokyny. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, na ich vek a predchádzajúce 
skúsenosti. Počas kurzu na ochranu života a zdravia, telovýchovných kurzov a iných športových aktivít 
dodržiavajú žiaci interné školské predpisy a riadia sa pokynmi vyučujúcich.  

(10) Na zahraničné zájazdy, výlety a exkurzie sa zaradia medzi účastníkov len tí žiaci, ktorí predložia 
písomný súhlas zákonného zástupcu žiaka a majú uzavreté poistenie liečebných nákladov v zahraničí 
alebo majú Európsky preukaz zdravotného poistenia.  

(11) Žiak môže žiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo riaditeľa školy o pomoc v prípade, že 
sa cíti byť ohrozený šikanovaním, slovným alebo fyzickým násilím zo strany spolužiakov alebo 
zamestnancov školy. Ak nechce riešiť problém v škole, môže sa obrátiť na pedagogicko-psychologickú 
poradňu alebo iné sociálno-diagnostické zariadenie.  

(12) Triedny učiteľ prvého ročníka oboznámi na úvodnej triednickej hodine žiakov s možnosťou využiť 
pomoc výchovného poradcu, školského psychológa a koordinátora protidrogovej prevencie. Výchovný 
poradca, školský psychológ a koordinátor protidrogovej prevencie oboznámia žiakov s náplňou svojej 
práce, s obsahom a realizáciou minimálneho preventívneho programu v škole, s umiestnením 
propagačných panelov s tematikou prevencie a s informáciou, kde sa nachádza miestnosť výchovného 
poradcu, školského psychológa a kabinet koordinátora protidrogovej prevencie.  

(13) Konkrétne podmienky ochrany žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo 
násilím tvoria súčasť osobitných vnútorných predpisov školy.  

ČI. VIII 

Podmienky nakladania so školským majetkom 

(1) Žiak je povinný ohľaduplne a šetrne nakladať s učebnicami, učebnými pomôckami, s didaktickou a IK 
technikou, so školským nábytkom a s ostatným zariadením vo vlastníctve školy. 

(2) Všetky spôsobené alebo zistené škody na majetku školy je žiak povinný okamžite nahlásiť vyučujúcemu, 
triednemu učiteľovi alebo vedúcej technicko-hospodárskeho úseku. 

(3) Každý žiak je zodpovedný za škody na majetku školy, ktoré spôsobil svojou nepozornosťou alebo 
úmyselne, preto od plnoletého žiaka alebo od zákonného zástupcu neplnoletého žiaka bude škola požadovať 
náhradu za škodu v súlade s platnými právnymi predpismi. 



(4) Zapožičiavanie učebníc a učebných textov a nakladanie s nimi tvorí súčasť osobitného vnútorného 
predpisu školy. 

ČI. IX 

Podmienky nakladania s majetkom v osobnom vlastníctve žiaka 

(1) Žiak je osobne zodpovedný za peniaze a cenné predmety (mobilný telefón, hodinky, retiazka a prsteň z 
drahých kovov, kalkulačka, PC, oblečenie, topánky a pod.), ktoré si so sebou prinesie do školy. V prípade 
nutnosti si môže žiak vyššiu sumu peňazí alebo cenné predmety uložiť v trezore na sekretariáte školy alebo 
u triedneho učiteľa. 

(2) Žiak je povinný bezodkladne hlásiť každú stratu veci, ktorá je jeho osobným vlastníctvom triednemu 
učiteľovi alebo riaditeľovi školy. Škola zodpovedá za stratu vecí v jej priestoroch len v rozsahu, ktorý 
stanovujú platné právne predpisy. 

(3) Každú krádež je škola povinná riešiť alebo nahlásiť orgánom činným v trestnom konaní. Ak sa 
dôkazným konaním zistí, že páchateľom krádeže bol žiak školy, bude sa voči nemu postupovať v súlade s 
týmto školským poriadkom. 

(4) Nájdené veci môže žiak odovzdať na vrátnici školy alebo na sekretariáte riaditeľa školy. 

(5) Žiak si môže prostredníctvom školy poistiť svoje osobné veci. Poškodené alebo odcudzené veci uhradí 
žiakovi v takom prípade poisťovňa, s ktorou bolo dojednané zmluvné poistenie. 

 
Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

Záväznosť 

 Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. Triedni učitelia sú povinní preukázateľne 
oboznámiť z jeho obsahom všetkých žiakov ako aj ich zákonných zástupcov. 

Platnosť a účinnosť 

 Školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 02.10.2018. Týmto poriadkom sa ruší poriadok z 
01.09.2012. 

Zodpovednosť za kontrolu 

 Kontrolou dodržiavania školského poriadku sú poverení všetci pedagogickí zamestnanci v rozsahu 
svojich právomocí. 

Sankcie 

 Nedodržiavanie školského poriadku je dôvodom pre uplatnenie výchovných opatrení voči žiakom podľa 
príslušných ustanovení tohto poriadku. 

 

 

 

          Ing. Katarína Hanková, v. r. 

                   riaditeľka školy 


