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Povinnosť školy mať takýto dokument 

vyplýva zo školského zákona 245/2008 v 

znení neskorších predpisov §11. ods 3 n), 

jeho štruktúru určuje §153 . 

 

V školskom roku 2014/15 bola štruktúra 

školského poriadku inovovaná a doplnená 

ďalšími skutočnosťami, ktoré vyplývajú zo 

zákona a taktiež potreby zabezpečiť, čo 

najplynulejší chod školy.  
 



 

1.a 2. Úvodné ustanovenia a všeobecné  

          ustanovenia 

3.a 4.Práva žiakov  a zákonných      

         zástupcov 

5. a 6. Povinnosti žiakov á zákonných  

           zástupcov  

7.  Vnútorný režim školy  

8.  Správanie žiakov  

9.  Náplň práce týždenníkov   

10.Pedagogický dozor nad žiakmi  

11.Vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. 



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

13.Opatrenia proti šíreniu drog, 
násilia, šikanovania  

14.Vzťah žiakov k školskému 
majetku  

15.Výchovné opatrenia  

16.Osobitné opatrenia pri vyučovaní  

17.Záverečné ustanovenia 
 



ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ 

USTANOVENIA 

- ŠP predstavuje súhrn pravidiel spolužitia 

školského kolektívu žiakov, pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov a rodičov, 

resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorých 

dodržiavanie prispieva k napĺňaniu 

základného poslania školy 

- oboznámení sú žiaci, zamestnanci a rodičia 

(ZZ) 

-zverejnený na www.zspodolie.sk časť 

dokumenty 



PRÁVA ŽIAKOV 

Doplnené práva boli: 

 -plniť PŠD v škole, v obvode ktorej má trvalý alebo 

prechodný pobyt, 

-právo na slobodu prejavu, za predpokladu, že nijakým 

spôsobom neuráža ani nediskriminuje ostatných 

-na komisionálne preskúšanie, ak má pochybnosti o 

neopodstatnenosti klasifikácie, do 3 dní od vydania 

vysvedčenia 

-na individuálne vzdelávanie 

-zúčastňovať sa záujmových krúžkov a aktivít 

 

 

 



POVINNOSTI ŽIAKOV 

-dodržiavať školský poriadok 

-zúčastňovať sa na vyučovaní, voliteľných 

hodinách, triednických hodinách, krúžkových 

aktivitách, do ktorých je prihlásený a činností 

organizovaných školou 

-pripravovať sa na vyučovanie 

-chodiť do školy vhodne, čisto a bez výstredností 

oblečený a upravený 

 



PRÁVA ZÁK. ZÁSTUPCOV 

-byť informovaný o študijných výsledkoch 

-zúčastniť sa na vyučovaní po súhlase RŠ 

-požiadať o konzultácie pedagóga, vých. 

poradcu 

-podávať podnety a sťažnosti na zlepšenie 

VV procesu  

-vybavovať úradné záležitosti na miestach 

na to určených 



- vytvoriť doma pre dieťa podmienky na prípravu na 
výchovu, vzdelávanie a na plnenie školských 
povinností, 

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a 
rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie 
potreby, 

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti 
dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by 
mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

- nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil úmyselne alebo 
neúmyselne, 

-  dbať o pravidelnú a včasnú dochádzku dieťaťa do školy 

-  bezodkladne oznámiť zmenu osobných údajov dieťaťa 
a zákonných zástupcov 

POVINNOSTI ZZ doplnené 



POVINNOSTI ZZ pripomíname 

 -ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, 
rodič je povinný bezodkladne to oznámiť 
škole 

-neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 po 
sebe idúce vyučovacie dni, môže rodič 
písomne ospravedlniť max 3x  za polrok 

-neospravedlnená účasť na viac ako 15 
vyučovacích hodinách počas mesiaca sa 
považuje za zanedbávanie PŠD, čo škola 
postúpi obci a upovedomí písomne 
zákonného zástupcu s výzvou na nápravu  

 



VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY 

-vyučovanie začína 7:50 

-žiaci sú v škole najskôr 7:00 (ak nemajú 

nultú hodinu) a najneskôr 7:40 

-dozor pred vyučovaním sa vykonáva nad 

žiakmi v škole nie v areáli školy 

-do tried žiaci vchádzajú najskôr 7:20 

-pred 7:00 (okrem nultej hodiny) aj po 

skončení vyučovania sa žiaci nesmú 

zdržiavať v škole bez súhlasu učiteľa 

 



 -7:30-7:45 sa vykonáva pridaný dozor v 
šatni, kde evidujeme mená žiakov 
zabúdajúcich si kľúče od skriniek 

- po zabudnutí kľúča, zostáva skrinka žiaka 
otvorená po celý deň a na konci dňa sa 
zamkne. Škola nezodpovedá za stratu 
vecí z odomknutej skrinky. Opakované 
zabúdanie bude riešiť TU v spolupráci s 
rodičmi. 

- strata kľúča od skrinky a vyrobenie nového 

je hradené žiakom v cene 5€ 
 

 



- ak sa u žiaka vyskytnú parazity (vši), oznámia to 

rodičia alebo žiak, čo najskôr triednemu učiteľovi 

alebo riaditeľovi školy. V prípade zistenia výskytu 

parazitov (vší) u dieťaťa v škole, dieťa bude 

bezodkladne poslané domov v záujme nešírenia 

infekcie v kolektíve. Návrat do kolektívu odsúhlasí 

detský lekár potvrdením o bezinfekčnosti (čl.12 

ods.11) 

STAROSTLIVOSŤ O OCHRANU 

 ZDRAVIA doplnenie 



OPATRENIA  

- žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické 

nápoje, používať a vdychovať omamné látky a 

drogy, hrať o peniaze a to aj mimo školy. 

- každý žiak musí byť chránený pred všetkými 

formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, 

krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, 

nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo 

si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek 

zamestnanca školy alebo na problém môže 

upozorniť školu jeho zákonný zástupca. 



 

-podľa zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov platného od 

4.6.2009 maloleté osoby do 15 rokov majú 

zakázané zdržiavať sa bez dozoru svojich 

zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne 

prístupných miestach, v ktorých sa podávajú 

alkoholické nápoje (pokuta 33 eur) 

-ak sa žiakovi stane počas vyučovania, prestávky, 

školskej akcie úraz, musí to ihneď nahlásiť 

vyučujúcemu. Oneskorené nahlásenie v 

nasledujúci deň, škola nebude považovať za 

školský uraz. 



VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

doplnenie 

3 neospravedlnené neskoré príchody na vyučovanie  
sú klasifikované ako 1 neospravedlnená hodina 

1-4 neosp. vyuč. hod. za polrok =  triedne pokarhanie 

5-9 neosp. vyuč. hod. za polrok = riaditeľské 
pokarhanie 

10-15 neosp. vyuč. hod. za polrok = znížená známka 
zo správania na 2 

16-30 neosp. vyuč. hod. za polrok = znížená známka 
zo správania na 3 

31-50 neosp. vyuč. hod. za polrok = znížená známka 
zo správania na 4 

 

 

 



OPATRENIA PRI VYUČOVANÍ 

pripomíname 

 

TSV-žiaci sú povinní nosiť kompletný 
telocvičný úbor a športovú obuv - dva 
druhy obuvi - zvlášť športovú obuv do 
telocvične (tenisky, cvičky, halovky a pod.) 
a zvlášť športovú obuv na von (botasky, 
pevnejšie tenisky; pozor – cvičky sú 
nevhodné). Športovú obuv na von môže 
žiak používať i k pracovnému úboru na 
prácu vonku. 



Ak má žiak svoj mobil v škole, tento je po celý deň 

(vyučovanie i prestávky) vypnutý. Použiť mobil 

môže len so súhlasom vyučujúceho, a to ako 

pomôcku (stopky, kalkulačka). V prípade porušenia 

tohto pravidla je vyučujúci oprávnený mobil žiakovi 

odobrať, odovzdá ho do riaditeľne, kde si ho môže 

prevziať len zákonný zástupca žiaka. Ak rodičia 

potrebujú s dieťaťom komunikovať telefonicky, 

použijú kontakt do školy. 

V prípade, že žiak potrebuje z vážnych príčin mobil 

použiť, osloví cez prestávku dozorkonajúceho 

učiteľa a na chodbe pri ňom si hovor vybaví (čl.8 

ods.14). 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
 


