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A. Všeobecné ustanovenia 

 

1. Organizácia vyučovacieho dňa 

2. Práva a povinnosti žiaka 

3. Kritéria na výchovné opatrenia  

 

 

B. Zásady správania žiakov 

1. Oslovenie a pozdravy 

2. Príchody žiakov do školy 

3. Správanie žiakov na vyučovaní 

4. Správanie žiakov cez prestávky 

5. Odchod žiakov zo školy 

6. Dochádzka žiakov do školy 

7. Správanie v školskej jedálni 

8. Starostlivosť o zovňajšok 

9. Starostlivosť o školské zariadenie, učebnice a školské potreby 

10. Náplň práce týždenníkov 

11. Správanie žiakov mimo školy 

12. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní 

13. Práva a povinnosti rodičov 

 

 

 

A.       Všeobecné ustanovenia 

 

 

I. Organizácia vyučovacieho dňa 

 

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh 

hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. 

 

2. Na dopoludňajšie vyučovanie prichádzajú žiaci do školy od 7,35 – 7,45 hod.  

Na popoludňajšie vyučovanie a mimoškolské aktivity prichádzajú žiaci podľa dohody 

s vyučujúcim (najneskôr 5 minút pred začiatkom). Žiaci, ktorí prídu skôr, nesmú sa zdržiavať 

v budove školy. 

 

Žiaci si pred vchodom do budovy dôkladne očistia obuv, v šatni sa prezujú. 

 

 

Rozvrh vyučovania: 

 

 

1 hodina – 7.50 – 8.35 

 

2 hodina – 8.45 – 9.30 

 

3 hodina – 9.45 – 10.30 
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4 hodina – 10.40 – 11.25 

 

5  hodina – 11.35 – 12.20 

 

6 hodina – 12.30 – 13.15 

 

Obedná prestávka -  30 minút 

 

7  hodina – 13.45 – 14.30 

 

 

3. Vyučovací proces je organizovaný v triedach, v učebni informatiky, ebeam učebni, v dielni, 

na školskej chodbe a na multifunkčnom ihrisku. 

 

4. Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú v triedach. 

 

5. Prestávky žiaci využívajú na prípravu a zdržiavajú sa v triedach. V čase veľkej prestávky 

od 9.30 do 9.45 sa môžu žiaci zdržiavať na hlavnej chodbe alebo na školskom ihrisku po 

dohode s dozor konajúcim učiteľom. 

 

6. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci 

prostredníctvom triedneho učiteľa. 

 

7. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať vo vopred dohodnutom termíne na sekretariáte 

riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ na 

triednej schôdzke. 

 

II. Práva a povinnosti žiaka 

 

1. Každý žiak má právo: 

 

- na zrozumiteľný výklad učiva, opýtať sa na poznatky, ktorým pri výklade nerozumel 

- na komunikáciu s nadriadeným v duchu zásad humanity a tolerancie 

- vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme 

- na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach 

- požiadať o komisionálne skúšanie (prostredníctvom zákonného zástupcu žiaka) 

- podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti 

- na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní 

- na dodržiavanie základných psychologických noriem (počet a dĺžka prestávok, dĺžka 

vyučovania v jednom celku) 

 

2. K povinnostiam žiaka patrí: 

 

- osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť 

disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole 

i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole 

- chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri 

udržiavaní poriadku v škole a jej okolí 

- byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený 



 

4 

 

- šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať 

s učebnicami a učebnými pomôckami 

- dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo 

vnútornom poriadku školy 

 

3. Žiakovi nie je dovolené: 

- prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život 

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

- prinášať do školy predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať (mobil, diskmen, 

MP3 prehrávač, volkmen, šperky a iné); učiteľ má právo zadržať predmet, ktorým 

narúša vyučovací proces, zadržaný predmet odovzdá rodičom žiaka. Drahé predmety 

nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. V prípade straty, odcudzenia, 

poškodenia, zničenia škola nebude robiť žiadne opatrenia. 

- 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, 

- znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy ako aj 

areál školy 

- používať vulgárne výrazy, fajčiť v priestoroch školy ani v priestoroch areálu školy, 

nosiť do školy a prechovávať drogy, alkohol a iné návykové látky. 

 

Ak žiak na príkaz školy prinesie väčšiu sumu peňazí, odovzdá ich na začiatku vyučovania 

triednemu učiteľovi. V prípade, že tak neurobí, neberie škola na seba zodpovednosť a nebude 

robiť žiadne opatrenia. 

 

Ak žiak zistí stratu predmetu, na ktorý sa vzťahuje poistná zmluva, ihneď to ohlási triednemu 

učiteľovi. Zápis o state sa napíše iba vtedy, ak je žiak poistený. 

 

 

III.  Kritéria na výchovné opatrenia 

 

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

alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi. 

Zaznamenávajú sa do triednych výkazov. 

 

Pochvala od triedneho učiteľa 

 

- vzorná dochádzka do školy počas školského roka  /nulová absencia/ 

- 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. 

- študijný priemer do 1,2 v priebehu navštevovania ZŠ 

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

- záslužná práca pre školu, v projektoch, zberoch a pod. 
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Pochvala od riaditeľa školy s vecnou odmenou 

 

- študijný priemer 1,00 v priebehu navštevovania ZŠ 

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

- účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád 

- významný spoločenský čin /záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod./ 

- záslužná práca pre školu, v projektoch, v priebehu navštevovania ZŠ 

 

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 

- 1 neospravedlnená hodina 

spolu tri poznámky 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 

 

2 neospravedlnené hodiny 

ďalšie tri poznámky  

 

Pokarhanie od riaditeľa školy  
 

- opakované porušovanie školského poriadku a vyššie uvedených bodov 

- časté narušovanie vyučovacieho procesu 

- svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny 

- vymeškaných 3 – 6 neospravedlnených hodín 

po získaní ďalšej 1 poznámky od pokarhania triednym učiteľom  

 

Znížená známka zo správania na druhý stupeň 

- opakované porušovanie školského poriadku a nerešpektovanie pokynov vyučujúcich 

- fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie 

- krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania 

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

záznam v ŽK a pod./ 

- priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako priečin 

- úmyselné poškodzovanie majetku školy 

- svojvoľné opustenie  výchovno – vyučovacieho procesu /v škole i mimo školy/ 

- za propagáciu rasizmu a xenofóbie 

- neospravedlnené hodiny od 7 do 10 

po získaní ďalšej 1 poznámky od pokarhania riaditeľom 

Znížená známka zo správania na tretí stupeň 

 

- 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 
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- 11 – 30 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín 

po získaní ďalších 3 poznámok po návrhu na zníženú známku zo správania na stupeň 2 

 

Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň 

 

- nad 30 vymeškaných neospravedlnených hodín 

- priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin 

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

predpisov odobratím prípadov na dieťa a ďalšími výchovnými opatreniami voči 

žiakovi 

po získaní ďalších 3 poznámok po návrhu na zníženú známku zo správania na stupeň 3 

 

Tieto výchovné opatrenia sa týkajú hodnotenia za polrok (so začiatkom 2. polroku žiak začína 

opäť  s čistým registrom) 

 

Doplnok: 

 

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

úbor na TV a pod., používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho 

pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť 

 

Závažné priestupky: bezdôvodné opustenie školy, nerešpektovanie príkazov vyučujúcich, 

prepisovanie známok, klamstvo, podvody. 

 

Hrubé priestupky: šikanovanie žiakov /aj slovné/, arogancia, drzosť, fyzické ublíženie, 

krádež, fajčenie, alkohol, drogy, ničenie školského zariadenia a pod. 

 
Počet poznámok v klasifikačnom hárku za jeden polrok v šk. roku  
 

Druh výchovného opatrenia Počet poznámok Celkový 
počet 

Napomenutie od triedneho učiteľa Za 3 poznámky v klasifikačnom hárku 3 
Pokarhanie od triedneho učiteľa Za ďalšie 3 poznámky v klasifikačnom hárku 6 
Pokarhanie od riaditeľa školy  Za ďalšiu 1 poznámku v klasifikačnom hárku 7 
Znížená známka zo správania – 2 Za ďalšiu 1 poznámku v klasifikačnom hárku 8 
Znížená známka zo správania – 3 Za ďalšie 3 poznámky v klasifikačnom hárku 11 
Znížená známka zo správania – 4 Za ďalšie 3 poznámky v klasifikačnom hárku 14 
 

 

 

B.     Zásady správania žiakov 

 

I. Oslovenie a pozdravy 

 

1. Ku všetkým pedagógom a zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí 

pozdraví pozdravom: Dobré ráno, Dobrý deň. Úradné oslovenie je pán, pani. Zdvorilo sa 

správa i k svojim spolužiakom. 
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2. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy 

iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci tak isto postavia. 

Sadajú si na pokyn vyučujúceho. 

 

 

3. Žiaci zdravia pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo 

budovy školy. 

 

 

II. Príchody žiakov do školy 

 

1. Žiak má právo prísť do školy v prípade vážnej prekážky neskôr ako o 7,55 hod. 

 

2. Neopodstatnené neskoré príchody sú vážnym porušením školského poriadku. Neskorý 

príchod sa vyznačí do žiackej knižky. 

 

3. Pred vstupom do budovy školy si žiaci dôkladne očistia obuv a v šatni sa prezúvajú do 

zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvkami nemôže byť obuv  podlahu znečisťujúcou 

podrážkou. 

 

4. V priebehu vyučovacieho procesu žiak nechodí do šatne (ani cez prestávky), s výnimkou, 

keď ho uvoľní z vyučovania triedny učiteľ (návšteva lekára a pod.). 

 

5. Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiak využíva na opakovanie učiva a na 

prípravu na vyučovanie. V tomto čase nevypracúva písomné a grafické domáce úlohy, ktoré 

mu boli uložené v predchádzajúcich dňoch. 

 

 

III. Správanie žiakov na vyučovaní 

 

1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas a riadne pripravený. Veci 

potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke, ktorú má vždy 

zavesenú z vnútornej strany lavice. 

 

2. Žiak v tichosti očakáva príchod učiteľa v triede. 

 

3. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, 

svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie. 

 

4. Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené. 

 

5. Ak chce žiak niečo povedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím 

ruky. Ak je žiak vyvolaný, postaví sa, odpovedá nahlas a zreteľne. Sadne si len na pokyn 

vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti. Podobne nezdvorilé je počas 

vyučovania žuť žuvačku. 

 

6. V odborných učebniach sa žiak riadi osobitnými pravidlami pre danú učebňu a pokynmi 

vyučujúceho. 
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7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred 

začiatkom hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny nemusí 

vyučujúci akceptovať. 

 

8. Žiak môže opustiť triedu alebo určené miesto len so súhlasom vyučujúceho. 

 

9. Pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky patria do koša. 

 

 

IV. Správanie žiakov cez prestávky 

 

1. Počas malých prestávok žiak zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu 

hodinu, nadesiatuje sa. 

 

2. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. 

 

3. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, 

neničí školské zariadenie, nekričí. 

 

4.V čase veľkej prestávky sa môže žiak zdržiavať na chodbách školy. V prípade pekného 

počasia môže ísť na školské ihrisko, ak je tam vykonávaný dozor pedagóga. 

 

5. Žiak sa nezdržiava zbytočne na záchodoch, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís 

a umývadiel. 

 

6. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú vyučujúceho. Ak sa 

vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník na sekretariáte 

školy. 

 

V. Odchod žiakov zo školy 

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si 

svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu. 

 

2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Umyjú tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú, či sú 

uzatvorené vodovodné kohútiky a zhasnú svetlá. 

 

3. Na pokyn učiteľa opustia žiaci triedu, pod dozorom učiteľa odchádzajú žiaci do šatne. 

V šatni sa prezujú a opustia školskú budovu. 

 

4. Žiak zo školy ide hneď domov. Nezdržiava sa v šatni, v priestoroch školy, pred budovou 

školy ani v jej areáli. 

 

5. Je zakázané jazdiť v areáli školy na bicykli a zdržiavať sa počas školského roku v areáli 

školy a v blízkosti školských bytoviek po 18.00 hodine. 

 

 

VI. Dochádzka žiakov do školy 

 

1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas. 
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2. Vyučovanie a podujatia môže žiak vymeškať len pre chorobu, z dôvodu návštevy 

odborného lekára, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné problémy. 

3. Ak žiak mieni vymeškať vyučovaciu hodinu pre vopred známy dôvod, vyžiada si 

povolenie. 

 

a) Z jednej vyučovacej hodiny uvoľňuje vyučujúci so súhlasom triedneho učiteľa, 

ktorý vypíše žiakovi priepustku, 

b) na 1 – 3 dni uvoľňuje triedny učiteľ 

c) na viac ako na 3 dni uvoľňuje riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho 

učiteľa. 

 

4. Ak žiak zostane doma, rodičia sú povinní oznámiť osobne alebo telefonicky na sekretariát 

školy príčinu neprítomnosti do 24 hodín.   

 

5. Za každú neúčasť na vyučovaní je žiak ihneď po príchode do školy povinný predložiť 

ospravedlnenie len v žiackej knižke. 

 

6. V odôvodnených prípadoch si môže triedny učiteľ vyžiadať od zákonného zástupcu 

potvrdenie ošetrujúceho lekára. 

 

7. Ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 150 z plánovaného počtu hodín a nemá 

dostatok známok, bude komisionálne preskúšaný. 

 

8. Rodič môže požiadať o ospravedlnenie žiaka na jednu alebo viac hodín z vyučovania. 

Ospravedlnenie bude riadne zaevidované. Rodič môže žiaka ospravedlniť maximálne 5 

vyučovacích dní  počas školského roku. V mimoriadnych prípadoch môže riaditeľ školy po 

dohode s triednym učiteľom a rodičom udeliť výnimku. 

 

VII. Správanie v školskej jedálni 

 

1. Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni. 

 

2.  V ŠJ sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy. Do jedálne prichádzaj disciplinovane. 

 

3. V ŠJ s pri stole správajú žiaci disciplinovane. Dodržiavajú pokyny učiteľov a všetkých 

správnych zamestnancov. 

 

4. Zariadenie ŠJ nesmú žiaci poškodzovať. 

 

5. Nevynášajú riad a všetky prílohy k obedom konzumujú v ŠJ. 

 

6. Ak sa žiak opakovane neprístojne správa v ŠJ, môže byť vylúčený zo stravovania až na 

dobu jedného mesiaca. 

 

7. Všetky osoby stravujúce sa v ŠJ sú povinné odniesť použitý riad, nechať po sebe čisté 

miesto. 
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VIII. Starostlivosť o zovňajšok 

 

1. Každý žiak je povinný mať v škole vlastné hygienické potreby (mydlo, uterák, WC papier). 

2. Žiak chodí do školy čisto a vhodne upravený. 

3. Zo zdravotných dôvodov sa neodporúča nosiť na prezutie tenisky alebo inú športovú obuv. 

 

 

IX. Starostlivosť o školské zariadenie, učebnice a školské potreby  

 

1. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne podpísané a obalené. Šetrné 

zaobchádzanie s učebnicami, školskými predmetmi a zariadením školy musí byť pre žiaka 

samozrejmosťou. 

 

2. Za zapožičané učebnice zodpovedá žiak, ak nie je plnoletý, jeho zákonný zástupca (§ 5, 

Zákona NR SR č. 231/1994 Z. z.). 

 

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

kde končí školský rok. 

 

4. Žiak chráni školský areál a neničí prírodniny. 

 

 

X. Náplň práce týždenníkov 

 

Týždenníci sú dvaja žiaci, ktorých mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. 

 

Ich povinnosti sú tieto:  

 

Pred vyučovaním zabezpečiť kriedu a pomôcky, 

Starať sa o čistotu tabule a dozerať na poriadok v triede počas vyučovania, 

Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede, 

Postarať sa o vetranie triedy, 

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

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

zatvorené okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá). 

 

XI. Správanie žiakov mimo školy 

 

1. Každý žiak aj mimo vyučovania a v čase prázdnin je žiakom školy, a tak sa musí aj 

správať. K svojim rodičom, súrodencom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy a známym 

je úctivý, zdvorilý a čestný. Pri stretnutí ich slušne pozdraví. 

 

2. K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im. Nevyvoláva hádky a bitky 

a nevyjadruje sa hrubo. 

 

3. Žiak je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto 

v dopravných prostriedkoch. Dodržuje dopravné predpisy. 

 

4. Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje 

ho. 
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5. Žiak sa nezúčastňuje na nevhodných podujatiach, na ktorých sa podávajú účastníkom 

alkoholické nápoje, fajčí sa, a ktoré trvajú do neskorých nočných hodín. 

 

 

XII. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských 

akciách 

 

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

chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

 

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

školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti 

a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie 

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

a rešpektovať usmernenie učiteľov na predchádzanie úrazom. 

 

3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

 

4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený zdravotník žiakov prvú pomoc, pri 

podozrení na vážnejší úraz alebo onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. 

O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, 

do zošita úrazov. 

 

Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov 

v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci 

učitelia. Na škole sú zriadené dozory: 

 

chodbový, cez malé prestávky 

dozor cez veľkú prestávku 

 

Všetci žiaci sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov. 

 

 

XIII. Práva a povinnosti rodičov 

 

Rodič má právo na : 

poskytnutie bezplatného vzdelávania v štátnych školách, v iných ako štátnych za úhradu, 

- vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie, 

- informácie o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy - varianty, projekty, počty žiakov 

v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za  

predchádzajúci školský rok, 

- prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé 

bydlisko so súhlasom riaditeľa školy, 

- integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, 

- odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok, 

- povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej 

republiky, 
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- požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti 

klasifikácie, 

- slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí vyučovacích väčšina zákonných 

zástupcov,  

- úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke  

do školy, 

- účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy,  

- oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka, 

- vyriešenie podnetov, sťažností, 

- vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod. 

 

Rodič je povinný : 

- Prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy 

pravidelne a včas. Za neplnenie tejto povinnosti môže rodič alebo zákonný zástupca dostať 

pokutu . 

- Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní. 

- Ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených 

prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, ak zákonný 

zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene 

vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín. 

- Rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je 

oslobodený od povinnosti dochádzať do školy. 

- Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre 

riadny priebeh vzdelávacieho procesu. 

- Rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovských združení. 

-  Rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

Schválený na mimoriadnej pedagogickej rade 30. 9.2010 

Nadobúda platnosť 1.10.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jozef Zvolenský 

     

         riaditeľ školy 


