
 

 

Základná škola, Kudlovská 11, Humenné 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 

            Úlohou vnútorného poriadku školy je racionálne rozdelenie úloh, správne 
využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. 
Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej 
bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento poriadok 
dodržiavať.  

            Riaditeľstvo ZŠ Kudlovská 11 v Humennom dňom 01.septembra 2017 
vydáva tento vnútorný poriadok: 

            Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený 
riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je v každej triede.  

           Začiatok vyučovania je 7.45 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína 
a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové. Veľká 
prestávka trvá 20 minút. 

Časové rozvrhnutie dňa:  

                                                            7.15 - 7.45               príchod do školy  

                                                            7.45 -  8.30              1.vyuč.hod.  

                                                            8.40 - 9.25               2.vyuč.hod.  

                                                            9.45 - 10.30              3.vyuč.hod.  

                                                           10.45 - 11.20             4.vyuč.hod.  

                                                           11.30 - 12.15             5.vyuč.hod.  

                                                           12.25 - 13.15             6.vyuč.hod  

            ŠKD vychádza z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku má 
vypracovaný vlastný poriadok.  

                                                               

                                                                                

 

 

 



Pravidlá správania žiakov a udeľovanie výchovných opatrení boli 
rozpracované na základe § 20 - § 22 Vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 

o základnej škole 

 

I. Dochádzka do školy 

1. Žiak prichádza do školy včas, najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania, 

aby sa mohol  na vyučovanie pripraviť. 

2. Budova školy sa zamyká o 7,45 hod.. Žiaci, ktorí nemajú 1. vyučovaciu hodinu 

prichádzajú o 8,25 hod., kedy im bude školský vchod otvorený. Cezpoľní žiaci, 

ktorí nemajú 1. vyučovaciu hodinu a sú odkázaní na spoje, čakajú vo vestibule 

školy. 

3. Žiak môže odísť z vyučovania len na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu, ktorú odovzdá triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ dá žiakovi 

priepustku, ktorou sa preukáže službu konajúcemu zamestnancovi pri vchode 

do školy. 

4. Ak žiak z vážnych dôvodov nestihne začiatok vyučovania na 1. vyučovaciu 

hodinu, oznámi dôvod svojho meškania vyučujúcemu.  

5. Žiak chodí do školy čisto upravený, vkusne oblečený, primerane svojmu veku a 

školskému prostrediu. Má prezuvky, ktoré by mali byť pohodlné, hygienicky 

vhodné, mali by zabezpečovať bezpečný pohyb žiaka v škole. V prípade, že 

zabudne prezuvky, oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Športová obuv patrí do 

telocvične a na športoviská. 

6. Zakazuje sa nosenie piercingov, tetovanie, extravagantné účesy a farby vlasov, 

nie sú dovolené očné linky, očné tiene a používanie rúžu. Lakovanie nechtov 

je dovolené len zo zdravotných dôvodov nevýrazným, priehľadným lakom. 

Používať krycie krémy môžu žiaci iba na základe odporúčania odborného lekára..  

7. Pred vstupom do školy si žiak očistí obuv, vo vestibule sa prezuje 

a nepotrebný odev si zloží.  

8. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je  povinný 

oznámiť škole, bez zbytočného odkladu, príčinu jeho neprítomnosti.  

9. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva, resp. je v trvalom 

styku na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka 

ihneď riaditeľovi školy.  

10. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca do 24 hodín. 

Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka 

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

úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Písomné 

ospravedlnenie alebo úradný dokument potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej 

neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca žiaka do troch dní od 

nástupu žiaka do školy.  

11. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, vždy sa 

vyžaduje úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.  

12. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä 

choroba žiaka, lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne 



nepriaznivé poveternostné podmienky,  mimoriadne udalosti v rodine žiaka 

a iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole podľa posúdenia 

riaditeľa školy.  

13. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť 

žiaka na vyučovaní od prvej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka 

ospravedlnená. Takéto prípady rieši riaditeľ školy podľa platných predpisov a 

oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka.  

14. Žiak nesmie opustiť školu pred ukončením vyučovania podľa rozvrhu, 

v prípade potreby smie odísť skôr, len ak  poňho príde do školy zákonný 

zástupca.  

15. Z jednej vyučovacej hodiny uvoľní žiaka vyučujúci, oznámi túto skutočnosť 

triednemu učiteľovi , 

• na 1 deň uvoľní žiaka triedny učiteľ,  

• na viac ako 1 deň uvoľní žiaka na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu riaditeľ školy.  

16. Žiakom majú zákaz zdržiavať sa po skončení vyučovania v triede, v budove 

školy a v areáli školy bez dozoru učiteľa .  

17. Žiak sa pohybuje v areáli školy len v čase určenom na vyučovanie 

a mimoškolské aktivity organizované školou.  

 

„ Školské  vyučovanie musí mať presný poriadok tak, ako vládne presný poriadok v 
prírode. „  

J.A. Komenský   Veľká didaktika  

 

II. Správanie sa na vyučovaní   

1. Ku všetkým pedagógom a zamestnancom školy sa žiaci správajú zdvorilo a pri 
stretnutí sa zdravia pozdravom: „Dobré ráno. Dobrý deň. Dovidenia." Oslovenie 
učiteľov je pán učiteľ, pani učiteľka. 

2. Žiak sa ohľaduplne správa aj k svojim spolužiakom, je k nim tolerantný, neuráža 
ich, nevysmieva sa im, nepoužíva vulgarizmy, fyzické a psychické násilie, chráni 
zdravie svoje i svojich spolužiakov.  

3. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci sa na pozdrav postavia. Sadnú si na 
pokyn učiteľa. Žiaci nezdravia /nevstávajú/ na hodinách VV, TV, PV,   a pri písaní 
kontrolných prác.  

4. Žiak má právo zvoliť si svoje miesto v triede, ak svojím správaním neruší učiteľa a 
spolužiakov. V takomto prípade určí žiakovi miesto v triede triedny učiteľ alebo 
vyučujúci. Svoje miesto udržuje v čistote a poriadku.  

5. Žiak sedí na vyučovaní slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede 
spolužiakov. Nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy. Zadané domáce 
úlohy nie je dovolené písať v škole (okrem ŠKD).  



6. Ak učiteľ osloví žiaka, (vyvolá ho k tabuli),  žiak sa postaví a odpovedá na otázky 
učiteľa. Učiteľ si môže zvoliť aj inú formu vyučovacej hodiny, kedy žiaci pri 
odpovediach nevstávajú. Tento spôsob vyučovania je učiteľ povinný oznámiť žiakom 
na začiatku vyučovacej hodiny.  

7. Do školy je žiak povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu 
hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa.  

8. Žiakom nie je dovolené nosiť do školy akékoľvek predmety, ktoré nie sú potrebné 
na vyučovanie, ohrozujú zdravie a bezpečnosť alebo majú veľkú cenu (väčšie 
množstvo peňazí, cenné veci, lopty, rádiá, i pody, karty, cigarety, nevhodné časopisy, 
nožíky, spreje a pod.). Drahé predmety (napr. klenoty, hodinky a pod.) nosia žiaci na 
vlastnú zodpovednosť. Škola  za stratu alebo poškodenie týchto predmetov neručí. 

9. Používanie mobilov počas vyučovania i cez prestávky je zakázané. Žiak si mobil 
necháva zamknutý vo svojej skrinke. Žiak môže mať mobil pri sebe iba 
v odôvodnených vopred nahlásených prípadoch, nutnosť mať mobil pri sebe oznámi 
triednemu učiteľovi, prípadne riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi. 

• Ak žiak poruší zákaz  a používa mobil počas vyučovania 

• Pri 1. porušení zákazu zoberie mobil od žiaka vyučujúci, odovzdá triednemu 

učiteľovi, ktorý ho žiakovi vráti až po skončení vyučovania. 

• Pri opakovanom 2. porušení prevezme mobilný telefón rodič alebo zákonný  

• zástupca žiaka. 

• Po 3. porušení zákazu bude žiakovi znížená známka zo správania. 

11.Žiak má právo, aby mu nové poznatky boli vysvetlené zrozumiteľne, primerane 
jeho veku, aby sa na nejasnosti mohol opýtať svojich učiteľov. Pýta sa však taktne 
tak, aby čo najmenej rušil učenie sa ostatných spolužiakov.  

12. Žiak má právo byť vypočutý a vyjadriť svoj názor. Ak sa chce niečo spýtať alebo 
odpovedať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je vyvolaný, odpovedá nahlas a zreteľne.  

13. Žiak prichádza na vyučovanie pripravený.  Potrebné veci na vyučovanie si pripraví 
cez prestávku.  

14.   Žiak si má právo vybrať taký spôsob prípravy na vyučovanie, aby získal čo 
najlepšie hodnotenie. Ak má  dojem, že jeho hodnotenie známkou nebolo úmerné 
jeho vedomostiam, môže slušne a taktným spôsobom upozorniť vyučujúceho na 
domnelé krivdy alebo neprávosti.  

15. Ak sa žiak nemohol pripraviť na vyučovanie, prípadne niečo zabudol, ospravedlní 
sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod nesplnenia si svojich 
povinností.  

16.Na vyučovacie hodiny do jednotlivých učební sa žiaci presúvajú  podľa pokynov 
vyučujúceho.  



17. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede je žiak povinný dať do poriadku 
svoje miesto: očistiť ho od odpadkov a vyložiť stoličku. Týždenníci zotrú tabuľu 
mokrou handrou, zatvoria okná, skontrolujú vodovodné kohútiky. Na pokyn učiteľa 
žiaci opustia triedu, pod jeho dozorom  odchádzajú do šatne, jedálne alebo ŠKD.      

18. Týždenníci a ich povinnosti            

• V každej triede sa určuje na jeden týždeň dvojica žiakov ako triedna služba. 
Mená služby sú uvedené v ľavom dolnom rohu triednej knihy. Triedna služba 
utiera tabuľu, pripravuje kriedu, dbá o to, aby sa kriedou šetrilo a nepísalo 
mimo vyučovania (cez prestávky). Služba dbá o čistotu triedy. Okamžite hlási 
triednemu učiteľovi poškodzovanie triedy. Po príchode do triedy prehliadne 
učebňu a tak isto po skončení vyučovania, dozerá na čistotu a poriadok. 

• Má prehľad o neprítomných žiakoch a stav hlási na začiatku každej vyučovacej 
hodiny vyučujúcemu.  

• Dbá o to, aby v čase neprítomnosti učiteľa v triede (i cez malé prestávky) bol 
v triede poriadok a pokoj. Ak nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu do 5 minút, 
hlási to riaditeľovi  (zástupcovi), aby bolo možné ihneď zabezpečiť nápravu. 

 

 „ V škole musí vládnuť disciplína, lebo škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody. „  

J.A. Komenský   Veľká didaktika  

 

III. Správanie sa žiakov cez prestávky   

1.Žiak má cez prestávku právo  na oddych a na desiatu. Právo na oddych majú aj 
ostatní spolužiaci. Preto žiak nie je nadmieru hlučný a nevyrušuje ostatných. 

2. Počas prestávky žiak rešpektuje pokyny dozor konajúceho učiteľa a zároveň sa 
pripravuje na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.  

3. Počas prestávok sa žiaci so všetkými svojimi vecami  presúvajú do odborných 
učební  . Akékoľvek problémy riešia prostredníctvom dozor konajúceho učiteľa.  

4. Počas veľkej prestávky sa žiaci zdržiavajú len v určených priestoroch areálu školy. 
Akýkoľvek iný pohyb po areáli školy alebo mimo areálu školy bez vedomia dozor 
konajúceho učiteľa je neprípustný.  

5. Nie je dovolené žiakom bez dôvodu vchádzať alebo sa zdržiavať v inej triede ako v 
tej, do ktorej patria.  

6. Manipulovať so žalúziami, s oknami a iným zariadením triedy môže žiak len so 
súhlasom vyučujúceho. 

7. Žiaci majú  vyučujúceho prísny zákaz otvárať okná bez súhlasu. Ak žiak tento  
zákaz poruší, bude mu znížená známka zo správania. 

 



V škole musia vládnuť mravy, lebo ako vraví Seneca: „ Najprv sa uč mravom, lebo 
múdrosť sa ťažko učí bez mravnosti . „  

J.A. Komenský  Veľká didaktika  

 

IV. Správanie sa žiakov v zariadení školského stravovania    

1. Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni ZŠ Kudlovská 11 Humenné. 

2. V školskej jedálni sa žiak zdržiava jedine počas vydávania stravy a  v čase 
nevyhnutnom pre konzumáciu stravy.  

3. V školskej jedálni sa zdržiavajú len žiaci, ktorí sa tu stravujú.  

4. V jedálni sa žiak správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, neničí príbory ani 
obrusy.  

5. Žiak dodržiava pokyny dozor konajúceho učiteľa, iných učiteľov a vychovávateľov.  

6. Žiak rešpektuje nariadenia a pokyny vedúcej školskej jedálne i pracovníčok 
kuchyne.  

7. Žiak odnáša použitý riad k okienku, nechá po sebe čisté miesto, pri odchode od 
stola zasunie stoličku.  

 

„ Škola má byť vo vnútri i vonku miestom ľúbezným, vábiacim oči. „  

J.A. Komenský  Veľká didaktika  

 

V. Starostlivosť o zdravie    

1. Akékoľvek poranenia, ktoré sa vyskytli žiakovi počas vyučovania alebo pri 
mimoškolskej akcii organizovanej školou (krúžky, výlety, exkurzie, brigády a pod.) sa 
zapisujú do knihy úrazov.  

2. V prípade, že má žiak zdravotné problémy už doma, neprichádza do školy, ostáva 
doma a navštívi detskú lekárku. Ak sa jedná o 1 deň, môže doniesť písomné 
ospravedlnenie od rodičov.  

3. V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď 
vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.  

4. Každý žiak je povinný mať pri sebe alebo v triede vlastný uterák a mydlo.  

5. Je prísne zakázané nosiť do školy, prechovávať, používať alebo rozširovať drogy, 
nelegálne, omamné látky ohrozujúce zdravie ako i predmety ohrozujúce zdravie.  



6. K ochrane zdravia patrí aj správanie sa voči spolužiakom a dospelým osobám. Je 
prísne zakázané šikanovanie, psychické a fyzické násilie, ponižovanie osobnosti žiaka 
(nadávky, ponižovanie, vulgarizmy). Šikanovanie je trestný čin a v prípade zistenia 
bude oznámený polícii.  

7. Ak vie žiak o činnostiach uvedených v bode 6, je  povinný  oznámiť  to 
pedagogickému pracovníkovi školy alebo vedeniu školy. Chráni tak seba aj iných.  

Zakazujú sa všetky prejavy kyberšikanovania, ako sú: 

➢ Urážanie, posmievanie, nadávanie pomocou SMS, e-mailov, v čete, telefonáty , 
 
➢ urážanie, posmievanie, nadávanie žiakovi, spolužiakovi, viditeľné publiku 
(pomocou komentárov na profile sociálnych sietí (Facebook...), na webstránke, na 
blogu),  
 

➢ zosmiešňovanie, ponižovanie viditeľné publiku (zverejnením fotografie, 
fotomontáže, zosmiešňujúceho videa a pod. ), 
 

➢ šírenie zosmiešňujúcich textov (rozposielanie pomocou SMS, MMS, emailov, 
zdieľania na sociálnych sieťach),  
 

➢ kradnutie identity alebo vytvorenie falošnej virtuálnej identity obete, ich 
zneužitie, napr. vystupovanie a komunikovanie v niekoho mene, 
 

➢ posielanie  fotografií alebo videí s nevhodným či nepríjemným obsahom (niečo 
hnusné, desivé, znázorňujúce ubližovanie, sexuálne obsahy, násilie, brutalitu a pod.) 
alebo odkazy na ne , 
 

➢ vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie,  
 
➢ zverejňovanie či zneužitie osobných informácií,  
 

➢ sexuálne narážky a komentáre či návrhy na sex, ktoré sú veku neprimerané, 
nevhodné , 
 

➢ zámerné, systematické vylučovanie z komunikácie a spolupráce v kolektíve. 

 

„ Telo si zachováva sviežosť životosprávou zachovávajúcou mieru. V zdravom tele je 
aj zdravá myseľ. „  

J.A. Komenský  Veľká didaktika 

 

VI. Starostlivosť o školské zariadenie,  školské potreby, učebné pomôcky 
a učebnice    

1. Zariadenie tried, steny, lavice, školské stoličky, tabuľa, skrinky, odpadový kôš, 
učebné pomôcky, obrazy a iný materiál v škole sú hodnoty, ktoré slúžia aj iným 
žiakom na viac rokov. Preto sú ich povinní šetriť.  



2. Akékoľvek úmyselné poškodenie zariadenia školy, školských potrieb, školských 
pomôcok a učebníc spôsobuje škole finančné straty, ktoré musí nahradiť zákonný 
zástupca žiaka.  

3. Žiaci  sú povinní šetriť učebnice, nosiť ich do školy obalené, ich akékoľvek 
poškodenie  alebo  stratu hradí zákonný zástupca žiaka.  

 

VII. Správanie sa žiakov v záujmových krúžkoch, na výletoch, exkurziách, 
brigádach, športových akciách, na súťažiach a na iných mimoškolských 
akciách, organizovaných školou alebo na ktorých sa škola zúčastňuje  

 

1.  Účasť  v krúžkoch alebo nepovinných predmetoch, do ktorých sa však žiak 
prihlásil dobrovoľne, je povinná.  

2.  Akákoľvek akcia mimo školy je organizačne náročná a vytvára zväčšené 
predpoklady pre možné zdravotné ohrozenie žiaka. Preto je nevyhnutné dodržiavať 
každý príkaz pedagogického pracovníka.  

3.  Pre všetky mimoškolské aktivity platia rovnaké ustanovenia školského poriadku 
ako v predošlých bodoch I-VI.  

 

VIII. Správanie sa žiakov mimo školy    

1. Za správanie sa žiakov mimo školy zodpovedá zákonný zástupca.  

2. Akékoľvek porušenie zákona, narušenie medziľudských vzťahov, konfliktov 
vyplývajúcich z problémov zo  školy sú žiaci povinní hlásiť pedagogickým 
pracovníkom alebo vedeniu školy.  

3. Aj na verejnosti žiak reprezentuje školu, preto je povinný správať sa slušne ku 
zamestnancom školy, k dospelým osobám, k spolužiakom a ostatným ľuďom.  

4. Každý žiak má právo požiadať pedagogického pracovníka o pomoc aj pri riešení 
svojich problémov mimo školy, informovať ho o možných prekážkach svojej prípravy 
na vyučovanie alebo o problémoch ohrozujúcich zdravý vývin svojej osobnosti  

 

IX. Odmeny a výchovné opatrenia    

1.  Pri porušovaní školskej dochádzky sa postupuje podľa odstavca I. bod 11  - 
dochádzka, neospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole: 

- do 3 vyuč. hodín - napomenutie triedneho učiteľa, 
- do 6 vymeškaných vyučovacích hodín - pokarhanie TU, 
- od 7 do 15  vymeškaných vyuč.hodín - pokarhanie RŠ a oznámenie ÚPSVaR, 
- od 16 do 20 vyuč. hodín  - znížená  známka zo správania (stupeň 2), 



- viac ako 21 hodín do 30 hodín – znížená známka zo správania (stupeň 3) - viac ako 
30 hodín – znížená známka zo správania (4). 

2. Pri porušení školského poriadku je žiakovi udelené výchovné opatrenie. 

     a) Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za 
závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie 
predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.  

 b) Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od 
triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa.  

 c) Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po 
prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po 
prerokovaní v pedagogickej rade.  

d) O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom 
zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho 
výkazu alebo katalógového listu žiaka.  

 e) Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm. c) a d) zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.  

  
Výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania stupeň 2. – 4. stupňa môže 
byť žiakovi udelená aj za tieto porušenia  ustanovení školského poriadku: 
 

-    ubližovanie spolužiakom, 
-    krádež, 
-    používanie hanlivých, hrubých, neslušných a vulgárnych výrazov, 
-    poškodenie školského majetku, 
-    požitie a prinesenie alkoholu, 
-    požitie a prinesenie cigariet, 
-    požitie a prinesenie drog, 
-    prinesenie zbrane alebo nebezpečného predmetu, 
-    hranie hazardných hier, 
-    používanie ohňa, 
-    porušenie disciplíny na školskej akcii, 
-    nebezpečné konanie ohrozujúce vlastné zdravie, 
-    používanie mobilných telefónov na hodine, 
-    používanie MP3, disk menu, hracieho zariadenia (konzoly), 
-    otváranie okien v odborných učebniach počas prestávok,  
-    nevhodné správanie voči pedagógom a nepedagogickým zamestnancom. 

 X. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom 
prostredí 

1. Žiaci základnej školy v budove školy, v priestoroch školského areálu aj mimo školy 
nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a drogy, 
hrať o peniaze. 



2. Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov 
školy informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva 
drogy v školskom prostredí i mimo neho. 

3. Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so 
žiakom o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a 
o dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného 
záznamu a v nastávajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť. 

4. Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam alebo je triedny 
učiteľ opakovane informovaný o jeho priestupkoch, triedny učiteľ predvolá rodičov, 
uskutoční pohovor a urobí o ňom písomný záznam. Ak ani vtedy žiak nezmení 
správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch rodičov, 
koordinátorku prevencie drogových závislostí, RŠ, prípadne policajta alebo kurátora. 
Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľ školy 
zabezpečí stretnutie s odborníkom – psychológom, lekárom. Žiakovi bude znížená 
známka zo správania. 

6. Povinnosťou triedneho učiteľa je evidovať pochvaly i priestupky žiakov a o 
zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, na 
nástenných novinách v triede, spôsob riešenia zaznamenávať v klasifikačnom 
zázname, spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri 
riešení výchovných problémov. 

7. Podľa § 58 odsek 3 školského zákona sa bezodkladne privolá zákonný zástupca, 
zdravotná pomoc alebo Policajný zbor, ak žiak svojím správaním a agresivitou 
ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných spolužiakov alebo pedagógov 
a vychovávateľov, môže ho riaditeľ školy okamžite vylúčiť z výchovy a vzdelávania, 
umiestniť do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

V prípade, že sa použije ochranné opatrenie podľa §58 zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
riaditeľ bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá 
zodpovednosť.  

XI. Odmeny žiakov:  

- pochvala triedneho učiteľa (pred kolektívom triedy, školy) priebežne a na  
pedagogickej rade, 

- pochvala riaditeľa školy, udelenie diplomu, vecnej odmeny, napr. za vzornú 
reprezentáciu školy, za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech ai.  

- pri mimoriadnych aktivitách v prospech školy, pri úspešnej reprezentácii školy - na 
pedagogickej rade za I. a II. polrok školského roku.  

Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka 

 

„Každá práca celého človeka vyhľadáva.“ 

(J.A. Komenský) 



XII. 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/, 

• na  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, 

• požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o 
správnosti klasifikácie, 

• slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí 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.  

• Vytvoriť pre dieťa na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 
školských povinností. 



• Ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v 
odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. 

• Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 
• Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv 
na priebeh výchovy a vzdelávania. 

• Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 
školským poriadkom. 

 

 

V Humennom 01.09.2017                                          ........................................... 

                                                                                       Mgr. Paulína Škerlíková 

Riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              


