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I. Všeobecné ustanovenia 

 
Príchod a odchod žiakov z/do školy 

 
1. Žiak je povinný prichádzať do školy včas, najneskôr 15 minút pred vyučovaním. 10 minút 

pred začiatkom vyučovania musí byť žiak v triede. 

 

2. Školská brána a budova školy sa otvára pre žiakov o 06,45 hod. Do budovy školy sa 

vchádza len  hlavným vchodom medzi 2. a 3. pavilónom. 

 

3. Žiak je povinný pri každom príchode do školy a odchode zo školy „čipnúť“ svoju žiacku 

čipovú kartu v priestoroch vrátnice podľa pokynov. 

 

4. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané chodiť do školy na bicykli, mopede, skateboarde, 

kolieskových korčuliach, kolobežke a pod. Výnimku povoľuje riaditeľ školy na základe 

žiadosti zákonného zástupcu žiaka. 

 

5. Po vstupe do budovy (školy) je žiak povinný odložiť vrchný odev a prezuť sa v šatni 

do vhodných zdravotných prezuviek. Prezuvky nesmú na podlahe zanechávať žiadne stopy. 

 

6. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti prichádza žiak 5 minút pred začiatkom 

vyučovacej činnosti a slušne čaká vyučujúceho na určenom mieste. 

 

7. Ochranný odev potrebný na VYV a laboratórne práce si žiak nosí do školy len v deň 

potreby. Úbor na TSV si žiak berie do triedy a odloží na určenom mieste. 

 

8. Počas vyučovania – exkurzie, vychádzky a pod. určený žiak v triede otvára šatňu, v prípade 

potreby sú kľúče od bočných dverí šatní na vrátnici školy. 

 

9.  Žiak sa zdržiava v šatni len potrebný čas a bez sprievodu rodičov. 

 

10. Areál budovy školy môže žiak opustiť len so súhlasom triedneho učiteľa alebo 

vyučujúceho na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka/-čky. 

 

 

Správanie žiaka v škole 

 

1.  Žiak zdraví všetkých zamestnancov školy. Žiak slušne oslovuje všetkých pracovníkov 

školy (pani učiteľka, pán učiteľ, pán školník, pani upratovačka atď.) 

 

2. Žiaci prichádzajú do školy slušne upravení, vhodne a čisto oblečení. 

 

3. Nesúhlasíme s výstrednosťami v úprave vlasov a zovňajšku a so všetkými zásahmi 

do organizmu, ktoré poškodzujú zdravie žiakov. 

 

4.  Žiak akceptuje skutočnosť, že existujú ľudia s odlišnými názormi, farbou pleti, výzorom, 

ktorí pochádzajú z rôznych kultúrnych tradícií s osobitnou identitou a iným životným štýlom. 

 

5.  Škola neakceptuje akékoľvek prejavy šikanovania. Z hľadiska trestného zákona môže 

šikanovanie napĺňať i skutkovú podstatu trestných činov. Páchateľom trestného činu je ten, 

kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný 

čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb. Trestne zodpovedný je ten, 

kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku.  
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6. Žiaci počas vyučovania majú zakázané mať zapnuté mobilné telefóny. V prípade 

nerešpektovania tohto zákazu učiteľ vypnutý telefón zoberie a vráti dieťaťu po vyučovaní, 

prípadne rodičom, ktorých upozorní na porušenie zákazu ich dieťaťom.  

 

7.  Žiaci nesmú fotografovať a nahrávať svojich spolužiakov ani učiteľov na mobilný telefón 

a iné technické zariadenia a nesmú nahrávky a fotografie zverejňovať na internete. 

 

8. Používanie mobilného telefónu a iných technických zariadení žiakom bez povolenia 

pedagogickým zamestnancom sa považuje za závažné porušenie Školského poriadku pre 

žiakov. 

 

 

 

II. Práva a povinnosti žiakov počas vyučovania. 

 

1. Práva žiaka:  

 

- Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad.  
- Žiak má právo k jemu danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu 

odpoveď. O slovo požiada zdvihnutím ruky. 
- Žiak má právo na omyl. 
- Žiak má právo na objektívne hodnotenie. 
- Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov. 
- Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj 

názor na čokoľvek. 
- Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa alebo 

spolužiakov. V opačnom prípade mu miesto určí vyučujúci alebo triedny učiteľ. 
 

- Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy. Žiak má 

právo zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ zachová pravidlá bezpečnosti a neruší 

ostatných. 

 

- Žiak má právo prostredníctvom školského žiackeho parlamentu adresovať svoje 

nápady, opodstatnené požiadavky a sťažnosti vedeniu školy. 

 

- Dieťa nesmie byť v škole šikanované. Ak má podozrenie, že mu v škole niekto 

ubližuje, vyhráža sa mu, nadáva mu, fyzicky ho atakuje, schová a ničí mu veci, berie 

desiatu, peniaze, vysype veci z tašky a podobne, tak to oznámi vyučujúcemu, 

triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy. 

 

 

2. Povinnosti žiaka: 

 

- Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia dochvíľne, riadne 

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

potrebuje na vyučovanie. 

 

- Areál budovy školy môže žiak opustiť len so súhlasom triedneho učiteľa alebo 

vyučujúceho na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka/-čky. 
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- Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v taške, ktorá 

je zavesená alebo uložená vedľa lavice z vnútornej strany alebo na vyhradenom 

mieste v triede. 

 

- Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa 

vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. 

 

- Domáce úlohy žiaci vypracúvajú doma a neodpisujú ich v škole. Toto kontrolujú 

učitelia vykonávajúci dozor. 

 

- Žiak sa na vyučovaní správa taktne a disciplinovane. 

 

- Po zvonení je žiak na svojom mieste v triede. 

 

- Vstup žiaka do kabinetov, zborovne je dovolený len v sprievode učiteľa. 

 

- Žiaci (týždenníci) sú povinní oznámiť riaditeľovi školy alebo zástupkyniam 

neprítomnosť vyučujúceho na hodine. 

 

- Žiak šetrí majetok školy (učebnice, učebné pomôcky a inventár triedy a školy). 

V plnom rozsahu je zodpovedný on a jeho rodič, resp. zákonný zástupca za 

spôsobenú škodu ( buď dá poškodené zariadenie školy do pôvodného stavu, alebo za 

opravu hradí finanč. prostriedkami). Ak sa nezistí vinník, škodu uhradí kolektív 

triedy alebo žiaci všetkých tried na príslušnej chodbe, ak sa škoda stala v spoločných 

priestoroch. 

 

- Žiak nenosí do školy veci, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie, alebo zdravie 

spolužiakov (cigarety, zápalky, zapaľovače, výbušniny, omamné a jedovaté látky, 

alkohol, drogy atď.) 

 

- Za drahé veci, väčšiu sumu peňazí  a zamknutý bicykel pred budovou školy si žiak 

zodpovedá sám. 

 

- Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie 

opatrenia. 

 

- Úrazy vzniknuté počas vyučovacieho procesu a prestávok žiak nahlási vyučujúcemu 

alebo dozor konajúcemu učiteľovi. 

 

- Počas priaznivého počasia v priebehu prestávok môžu žiaci I. stupňa vychádzať na 

ihrisko školy cez vchod pri šatniach a žiaci II. st. na nádvorie školy medzi 3. a 4. 

pavilónom a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa. 

 

- Pri presune na vyučovacie hodiny v odborných učebniach si žiaci vezmú veci 

a disciplinovane sa presúvajú v sprievode vyučujúceho do príslušnej učebne. 

 

- Žiaci 1. - 4. ročníka odchádzajú do telocvične a z telocvične v cvičebnom úbore pod 

vedením svojich učiteľov. Žiaci 5. - 9. ročníka odídu pred hodinou TSV do šatní 

a tam čakajú na učiteľa TSV. 

 

- Na hodinách TSV a športovej prípravy žiaci používajú cvičebný úbor. V tomto úbore 

nie je vhodné byť na vyučovaní ani v úbore obedovať v školskej jedálni. 
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- Za prenos učebných pomôcok, audiovizuálnej techniky a manipuláciu s ňou 

zodpovedá vyučujúci. 

 

- Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak dá do poriadku svoje miesto 

a okolie, pozbiera papiere a iné nečistoty a vyloží si stoličku na lavicu. Po 

skontrolovaní vyučujúcim odídu žiaci v sprievode učiteľa do šatne a do jedálne. 

 

- Do ŠJ žiaci nemôžu vstúpiť svojvoľne, bez dozoru. V ŠJ sa žiaci riadia pokynmi 

učiteľov a vychovávateliek vykonávajúcich dozor. Strava v školskej jedálni sa 

objednáva a vydáva na žiacku „čipovú“ kartu. Pri stolovaní žiaci dodržiavajú pravidlá 

slušného správania, bez zbytočného zdržovania sa a rozprávania.   

 

- Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove   

 

 

III. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

 

1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, zákonný zástupca žiaka je povinný  

oznámiť príčinu jeho neprítomnosti triednemu učiteľovi najneskôr do 24 hodín. 

 

2. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka uvoľnenie z jednej 

vyučovacej hodiny môže povoliť vyučujúci, uvoľnenie z troch po sebe 

nasledujúcich vyučujúcich dní môže povoliť triedny učiteľ, uvoľnenie na viac dní 

povoľuje riaditeľ školy. 

 

3. Neprítomnosť žiaka zo zdravotných dôvodov, ktoré trvá najviac tri po sebe 

nasledujúce vyučovacie dni ospravedlňuje a odôvodňuje jeho zákonný zástupca 

písomne prostredníctvom žiackej knižky; vo výnimočných a osobitne odôvodnených 

prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka  alebo iný 

doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka 

z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží 

žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Ospravedlnenie zákonného 

zástupcu žiaka alebo potvrdenie od lekára predloží v prvý deň nástupu do školy.  

 

4. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín 

v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Škola oznámi 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa podľa ustanovenia § 5 zákona NR 

SR  č.596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má 

zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. 

 

5.  Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie 

a zníženie stupňa správania: 

1 – 2 hod.- napomenutie triednym učiteľom, 

3 – 4 hod. – pokarhanie triednym učiteľom, 

5 – 8 hod. – pokarhanie riaditeľom školy, 

9 – 15 hod.-  znížená známka na stupeň 2, 

16 – 30 hod. – znížená známka na stupeň 3, 

31 a viac hod. – znížená známka na stupeň 4. 

 

 

6. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže do 3 dní odo dňa, keď bolo 
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žiakovi vydané vysvedčenie, resp. výpis, požiadať riaditeľa školy o komisionálne 

preskúšanie. 

 

7. Akékoľvek problémy svojho dieťaťa nesmie rodič riešiť s inými deťmi v škole. 

 

8. Rodič nesmie narúšať plynulý chod výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoje 

pripomienky, požiadavky a informácie o dieťati môže konzultovať po dohode s triednym 

učiteľom alebo vedením školy. 

 

9. Rodič je povinný informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

 

10. Zákonný zástupca má plnú zodpovednosť za dieťa mimo vyučovania. 

 

11. Rodičia žiakov sa nesmú svojvoľne pohybovať po škole, ak prídu pre svoje deti tak ich 

po vzájomnej dohode počkajú v priestoroch vrátnice. 

 

12. Zákonný zástupca je povinný po informovaní školou v prípade ochorenia žiaka si prísť 

pre dieťa do školy alebo ŠvP, prípadne na iné podujatie organizované školou. 

 

 

IV. Opatrenia vo výchove 

 

Kritériom na hodnotenie správania žiaka je dodržiavanie pravidiel správania žiaka 

a  školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia. 

 

a)  Pochvaly a iné ocenenia 

  

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

za záslužný alebo statočný čin. 

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

učiteľ, riaditeľ, ale aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby. 

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

život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné 

ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky. 

 

b)  Výchovné opatrenia 

1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi 

udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

 

2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť po objektívnom prešetrení 

za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku napomenutie alebo 

pokarhanie od triedneho učiteľa alebo pokarhanie od riaditeľa školy. 

 

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 výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ 

školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť 

ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá: 

     a) zákonného zástupcu, 
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     b) zdravotnú pomoc, 

     c) policajný zbor. 

4. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného  

opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam. 
 

 

 

 

Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 31.08.2017. Je vydaný 

riaditeľom školy, s účinnosťou od 01.09.2017. 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 31.08.2017                                  

 

 

 

RNDr. Peter Nôta 

                                                                                                  riaditeľ školy 

 

  

 

 

 

 

 

 


