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Čl.1  

Základné ustanovenia 

1. Školský  poriadok základnej školy zahŕňa súbor pravidiel, zásad, práv a povinností, 

ktorými sa v zmysle práva na vzdelanie zabezpečuje riadny chod školy. 

2. Riaditeľka Základnej školy na Ulici Eliáša Lániho v Bytči vydáva tento školský poriadok 

po prerokovaní v pedagogickej rade v súlade s nasledujúcimi právnymi normami:  

 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na 

základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 

praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách, 

 Vyhláška č. 203/2015 Z.z. o základnej škole, 

 Dohovor o právach dieťaťa, 

 Metodický pokyn č. 7/2009-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na školách 

a školských zariadeniach, 

 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

Čl.2  

Organizácia vyučovania 

1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. 

2. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede a podpísaný  riaditeľom školy.  

3. Začiatok vyučovania je o 7.45 hod.. Vyučovacia jednotka/hodina/ trvá 45 minút, začína 

a končí zvonením. Ranný klub žiakov je pre prihlásené deti v prevádzke od 5.30 do 7.30 

hod.. 

4. Prestávky medzi vyučovacími jednotkami sú 5 a 10-minútové, veľká prestávka nasleduje 

po 2.vyučovacej hodine a trvá 15 minút. Časový harmonogram prestávok je navrhnutý s 

ohľadom na stravovanie v školskej jedálni a cestovný poriadok SAD pre dochádzajúcich 

žiakov. 
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5. Časové rozdelenie dňa: 

 

1. vyučovacia hodina 7.45 8.30 

2. vyučovacia hodina 8.35 9.20 

3. vyučovacia hodina 9.35 10.20 

4. vyučovacia hodina 10.30 11.15 

5. vyučovacia hodina 11.20 12.05 

6. vyučovacia hodina 12.10 12.55 

7. vyučovacia hodina 13.25 14.10 

 

 

6. Obedné prestávky pre žiakov: 

Po 4. vyučovacej hodine 11.15 11.45 

Po 5. vyučovacej hodine 12.05 12.35 

Po 6. vyučovacej hodine 12.55 13.25 

 

7. Školská budova je počas vyučovania uzamknutá, aby sa zamedzilo odcudzeniu osobných 

vecí, prípadne školského inventáru cudzími osobami či narušeniu vyučovania a 

bezpečnosti žiakov. 

8. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená 

telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené 

dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj 

inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri 

výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.  

9. Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí 

sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. 
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Čl.3  

Práva a povinnosti žiakov 

3.1 Práva žiakov 

 Práva žiaka sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Deklarácii práv 

dieťaťa, v Dohovore o právach dieťaťa a v iných medzinárodných dokumentoch 

zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv a práv dieťaťa. 

 Právo na vzdelanie – Základné vzdelanie má žiak právo dostať bezplatne. Má právo 

zúčastňovať sa všetkých školou organizovaných akcií, besied, výletov a exkurzií. Má 

právo primerane využívať zariadenie učebne, výpočtovú techniku a knižnicu. Má právo 

na vzdelanie v materinskom jazyku. Má právo rozvíjať svoju osobnosť, nadanie, 

schopnosti a potreby. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.  

 Právo na názor – Žiak má právo slušným spôsobom povedať svoj názor. Má právo klásť 

otázky k učivu a dostať na ne odpoveď. Má právo požiadať učiteľa alebo vedenie školy 

o vysvetlenie otázok a problémov, ktoré sa týkajú života školy. 

 Právo slobody prejavu – Žiak má právo formulovať vlastné názory a tieto slobodne 

vyjadrovať. Toto právo však musí byť v súlade s právnymi normami Slovenskej 

republiky a nesmie byť v rozpore alebo potláčať práva a povesť iného človeka, nesmie 

ohrozovať bezpečnosť, poriadok, zdravie, morálku. Žiak má právo vyjadriť primeraným 

spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom 

časopise.  

 Právo na pokojné zhromažďovanie a združovanie sa - Žiaci majú právo združovať sa 

v detských a mládežníckych organizáciách, v záujmových krúžkoch v škole, zapájať sa 

do rôznych mimoškolských, kultúrnych, športových a iných aktivít. Žiaci majú tiež právo 

organizovať svoje aktivity v priestoroch školy, ak toto bude vopred organizačne 

zabezpečené a odsúhlasené riaditeľstvom školy. 

 Právo na objektívne hodnotenie - Žiak má právo na objektívne skúšanie a hodnotenie 

v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 MŠ SR na hodnotenie žiakov základnej 

školy a Zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou č. 320/2008 Z.z. o základnej škole. Žiak má 

právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, a poznať v primeranej 

lehote výsledok hodnotenia. 

 Právo na ochranu zdravia - Je povinnosťou školy zabezpečiť žiakovi ochranu zdravia 

a bezpečnosť pri vyučovaní, ako aj dodržiavanie základných psychohygienických 
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noriem. Žiak má právo na ochranu pred ponižovaním, šikanovaním, týraním a inými 

formami útlaku a diskriminácie. Má právo na ochranu pred drogovými závislosťami. 

 Právo na voľný čas - Žiak má právo na voľný čas uplatňovaním princípov: dodržiavanie 

psychohygienických zásad, tvorba rozvrhu hodín, nepreťažovanie žiakov a zadávanie 

domácich úloh, dobrovoľný výber záujmovej a mimoškolskej činnosti. Žiak má právo na 

prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.  

 Právo na ochranu súkromia, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva - Žiak má 

právo na zákonnú ochranu proti zásahom a útokom na súkromný život, do svojej rodiny 

a domova, do korešpondencie, do cti a povesti. O žiakoch možno zhromažďovať len 

základné údaje týkajúce sa identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, 

bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, osobné údaje týkajúce sa jeho 

zdravia a mentálnej identity. Zhromažďované údaje je potrebné chrániť pred prístupom 

nepovolených osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť. 

 Právo na ochranu pred negatívnymi a zdravie ohrozujúcimi vplyvmi - Žiak má právo 

na prostredie, ktoré neohrozuje jeho zdravý duševný a telesný vývin, na prostredie, kde 

nie je ohrozované jeho zdravie a život. Žiak musí byť chránený predovšetkým:  

o pred nezákonným užívaním narkotických a psychotropných látok, 

o pred užívaním alkoholických nápojov akéhokoľvek druhu a fajčením, 

o pred sexuálnym využívaním a zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie, 

o  pred krutým trestaním, týraním, mučením, ponižovaním, šikanovaním, 

obmedzovaním. 

 Právo na omyl - Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. Môže sa 

pomýliť, prípadne niečo zabudnúť, nezabúda sa však ospravedlniť. Učiteľ mu umožní, 

aby svoj omyl alebo chybu napravil. 

 Právo zdravotne znevýhodnených žiakov - Žiak so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami(ŠVVP) a so zdravotnými obmedzeniami má právo na 

individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav, 

zároveň však tým nesmú byť obmedzovaní ostatní  žiaci v triede, 

o poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

o organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

o  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, 
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o používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne kompenzačné 

pomôcky vzhľadom na jeho individuálne potreby. 

 Ochrana pred diskrimináciou a princíp rovnosti - Žiak má právo na ochranu pred 

diskrimináciou v prístupe učiteľa k nemu, v komunikácii a v procese hodnotenia so 

zachovaním princípu rovnosti pre všetkých žiakov. 

o Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora protidrogovej prevencie.  

o Žiak má právo navštevovať školský klub detí (ŠKD) podľa kapacitných možností.  

o Žiak školy má právo stravovať sa v Školskej jedálni pri ZŠ na Ulici Eliáša Lániho.  

o Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa alebo 

spolužiakov.  

 

3.2 Povinnosti žiakov 

 

3.2.1 Príchod žiakov do školy 

 Žiaci majú povolený vstup do budovy školy pred začiatkom vyučovania o 7.15 hod.. 

Žiaci Ranného klubu detí majú povolený vstup do budovy od 5.30 do 7.00 hod.. Vstup 

do budovy sa o 7.45 hodine uzamyká. Vstup do budovy je možný len v čase prestávok 

hlavným vchodom. 

 Žiaci vstupujúci  do školy  sú povinní dbať na dodržiavanie hygienicko – 

epidemiologických podmienok (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými 

osobnými ochrannými pomôckami, dodržiavanie odstupov, dezinfekciu rúk v súlade 

s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR). 

 Pred vstupom do školy si žiak očistí obuv, na mieste na to vyhradenom sa prezuje 

a prezlečie a nepotrebný odev a obuv si odloží do pridelenej šatňovej skrinky. Pri 

odchode domov je žiak  povinný sa prezuť a prezliecť. Prezúvanie pred budovou nie je 

povolené. V prípade pristihnutia neprezutého žiaka  je tento povinný zakúpiť čistiaci 

prostriedok alebo prinesie peniaze na zakúpenie čistiaceho prostriedku. 

 Prezuvky sú hygienicky vyhovujúce, bez tmavej podrážky, mali by zabezpečovať 

bezpečný pohyb žiaka v škole. Športová obuv patrí do telocvične a na športoviská. 

Úmyselné neprezúvanie sa, ako aj následné znečistenie interiéru triedy alebo budovy 

školy, bude posudzované ako porušenie školského poriadku. 

 Škola sa zatvára o 7.45 hod.. Žiak, ktorý príde po uvedenom čase, použije na vstup do 

školy predný vchod a bude evidovaný v triednej knihe s neskorým príchodom. 
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 Žiaci, ktorí majú v popoludňajších hodinách záujmové krúžky, čakajú na príchod 

vedúceho krúžku v prechodovej chodbe. Samostatne sa zdržiavať v triedach sa žiakom 

zakazuje. To isté platí aj o zdržiavaní sa v ostatných priestoroch objektu školy  (ihrisko, 

park, záhrada). 

 V budove školy nie je dovolené používať kolieskové korčule, topánky s kolieskami, 

kolobežky a iné dopravné prostriedky.  

 Pri oneskorenom príchode na vyučovanie sa žiaci ospravedlnia u vyučujúceho. 

3.2.2 Dochádzka žiakov do školy 

 Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 

činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní a dochádzka do školského klubu 

detí a ranného klubu detí je pre zaradených žiakov povinná.  

 Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len zo zdravotných dôvodov, pre 

vážnu udalosť v rodine alebo nepredvídané dopravné situácie.  

 Ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada jeho rodič 

o uvoľnenie z vyučovania. Žiaka uvoľňuje z vyučovania :  1 hodina – vyučujúci alebo 

triedny učiteľ, 1 deň  - triedny  učiteľ, viac dní – riaditeľ školy (na základe písomnej 

žiadosti). 

 Pri neprítomnosti žiaka na vyučovaní je zákonný zástupca povinný oznámiť triednemu 

učiteľovi príčinu neprítomnosti do 48 hodín, a to prostredníctvom Edupage, 

telefonicky alebo mailom. Žiak predloží ospravedlnenku za vymeškané hodiny najneskôr 

do 3 dní po návrate do školy, v opačnom prípade  budú vymeškané hodiny žiakovi 

neospravedlnené. 

  Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na COVID-19 alebo inú nákazlivú chorobu, 

prípadne ostane v karanténe, oznámi to žiak alebo jeho rodičia bezodkladne škole. 

 Ak žiak vynechá vyučovanie, informuje sa u spolužiakov o preberanom učive.  

 Neskorý príchod žiaka na vyučovanie zaznamená vyučujúci do dochádzky v triednej 

knihe. 

 Pri opakovanom (3-krát) oneskorenom príchode na vyučovanie z dôvodu nedbanlivosti 

sa zaráta žiakovi 1 neospravedlnená hodina. 

 V prípade 30 %-ného vymeškania hodín z daného predmetu za polrok je možné na 

podnet vyučujúceho nariadiť žiakovi vykonať komisionálne  skúšky.  

 Pri príchode do školy sa žiak zaregistruje dochádzkovým čipom.  Dochádzkový čip žiak 

obdrží pri zápise do školy, pričom zloží finančnú zábezpeku 5 eur. Tento čip používa po 
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celú dobu dochádzky. Po ukončení dochádzky do našej školy nepoškodený čip odovzdá 

a zábezpeka mu bude vrátená.   

 V prípade straty dochádzkového čipu žiak požiada o vydanie nového čipu, pričom je 

povinný opätovne uhradiť novú finančnú zábezpeku 5 eur. Ak žiak nájde pôvodný 

dochádzkový čip do piatich dní, môže nový čip vrátiť a takisto mu bude vrátená 

zábezpeka.       

3.2.3 Starostlivosť o zovňajšok 

 Žiak prichádza do školy čisto upravený, v primerane slušnom oblečení, bez výstredností. 

Nie je  vhodné výstredné líčenie a nápadná úprava vlasov a zovňajška. 

 V budove školy nemá na hlave žiadnu pokrývku – čiapka, šiltovka, kapucňa. 

 Dbá na dodržiavanie osobnej hygieny, čistotu nechtov a vlasov.  

 Na hodinách telesnej a športovej výchovy používa cvičebný úbor podľa pokynov 

vyučujúceho. Nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré má na sebe počas vyučovania. 

Športová obuv do telocvične musí byť čistá. 

3.2.4 Správanie žiakov počas vyučovania 

 V triede  a školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok. 

 Každý žiak je zodpovedný za udržiavanie čistoty jemu pridelenej stoličky, lavice 

a učebníc. Ak žiak úmyselne poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu 

nahradiť. 

 Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný 

predmet, prípadne sa prezlečie do športového úboru. 

 Po zazvonení zaujme žiak pokojne svoje miesto. Bez povolenia nesmie opustiť svoje 

miesto ani učebňu. Žiaci, ktorí sa premiestňujú do telocvične  alebo inej učebne, zoradení 

v dvojstupe čakajú v triede na príchod učiteľa. 

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

vyučujúcemu na začiatku hodiny prihlásením sa zo svojho miesta, pričom uvedie dôvod 

svojej nepripravenosti. 

 Ak chce žiak odpovedať, informovať učiteľa alebo sa niečo opýtať, prihlási sa 

zdvihnutím ruky. Žiak rozpráva, až keď bol k tomu osobne učiteľom vyvolaný. 

 Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov, sleduje učiteľov 

výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje. Nesmie našepkávať spolužiakom 

a počas písomných prác nesmie odpisovať. 
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 Žiak je povinný nosiť do školy pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť 

predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť zdravia, ani väčšie sumy alebo veľmi cenné 

predmety.  

 Takisto je zakázané používať počas vyučovania, vrátane prestávok, mobilné telefóny, 

smarthodinky na telefonovanie a hudobné prehrávače. Ak telefón žiak nosí pri sebe, 

počas vyučovania ho má vypnutý a uložený  v školskej taške. Smarthodiny nepoužíva na 

telefonovanie a písanie správ. Použiť ich môže iba v odôvodnenom prípade so súhlasom 

vyučujúceho. V prípade neuposlúchnutia bude učiteľ postupovať podľa platného 

školského poriadku a následne sa riadiť bodom 6 o výchovných opatreniach. 

 Žiak nesmie v priestoroch školy fajčiť, piť alkohol, užívať drogy ani hrať hazardné hry. 

 Žiakom je zakázané vstupovať do zborovne a kabinetov bez zodpovedného učiteľa alebo 

vychovávateľa. 

 Na vyučovacích hodinách žiak sedí na mieste podľa zasadacieho poriadku. 

 Žiak sa z dôvodu vlastnej bezpečnosti nehojdá na stoličke a nežuje žuvačku. 

 Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou 

umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Zakazuje sa manipulovať 

s elektrickými skrinkami, požiarnymi hydrantmi a vykurovacími telesami. 

 Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek 

predmety. 

 Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov, žiak nevykonáva činnosti, ktoré 

sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, nesmie požívať zdraviu 

škodlivé látky. 

 Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto 

predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí 

žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne 

opatrenia. 

 Z dôvodu zamedzenia krádeží sa žiakom neodporúča v škole mať pri sebe mobilný 

telefón, smarthodinky, prehrávače elektronických audiovizuálnych  formátov (napr. 

MP3, MP4), CD-prehrávač, fotoaparát, kameru. Škola za uvedené predmety nenesie 

žiadnu zodpovednosť. 

 Počas exkurzií, výletov a iných mimoškolských akcií žiak môže tieto predmety mať, ale 

v prípade straty alebo poškodenia škola za uvedené predmety nenesie žiadnu 

zodpovednosť. 
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 Žiakom nie je dovolené sadať si na parapetné dosky, opúšťať počas vyučovania školskú 

budovu, bezdôvodne dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a 

používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, šmýkať sa po chodbách a po zábradlí 

schodiska. 

 Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa pozdravia povstaním a sadnú si na pokyn 

učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia povstaním. Na hodinách telesnej a 

športovej výchovy, pracovného vyučovania, techniky, výtvarnej výchovy a počas písania 

kontrolných prác týmto spôsobom nezdravia. 

 V školskom klube sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa, bez dovolenia sa 

nevzďaľujú a neodchádzajú domov. 

 Na vychádzkach, výletoch, kultúrnych a športových podujatiach a exkurziách 

organizovaných školou sa žiaci riadia pokynmi a usmerneniami pedagogického dozoru. 

 Žiakom je zakázané nosiť do školy a prechovávať v škole nelegálne  drogy! 

 Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa 

alebo u tajomníčky školy vo vyhradených úradných hodinách. 

 Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku, v 

škole v prírode alebo iných akciách dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných 

pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia. 

 Prvú pomoc pri úraze poskytujú učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci. Žiaci v 

prípade úrazu ihneď informujú prítomného pedagogického pracovníka, ktorý poskytne 

prvú pomoc, prípadne zabezpečí odborné vyšetrenie, informuje riaditeľa školy alebo jeho 

zástupcu a následne zákonného zástupcu. Neregistrovaný úraz zapíše zástupkyňa 

riaditeľky do evidencie. 

 Žiak v prípade vzniku nebezpečnej udalosti ihneď informuje prítomného 

pedagogického pracovníka, ktorý okamžite prijme účinné opatrenia a nebezpečnú 

udalosť zapíše do zošita nebezpečných udalostí, zároveň informuje člena vedenia školy, 

ktorý vykoná potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia 

žiaka. Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie 

žiaka, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia. 

 Žiakom sa prikazuje: zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou, 

dodržiavať predpisy a pokyny BOZ a PO, s ktorými boli riadne a preukázateľne 

oboznámení, oznamovať triednemu učiteľovi všetky nedostatky, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť, používať predpísané ochranné pracovné prostriedky. 
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 Žiak v prípade šikanovania informuje triedneho učiteľa, školského poradcu alebo 

vedenie školy. Takéto oznámenie sa považuje za dôverné. Zodpovedný pedagogický 

pracovník je povinný oznámenie prešetriť, písomne zaznamenať a prijať účinné 

opatrenia, vrátane informovania zákonných zástupcov žiakov. 

 Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin 

tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. Na 

verejnosti je žiak povinný správať sa tak, aby nekazil meno svojej škole. 

3.2.5 Správanie žiakov počas prestávky 

 Prestávky medzi vyučovacími hodinami slúžia žiakom na prípravu na ďalšiu vyučovaciu 

hodinu a na oddych, a nie na behanie po škole.  

 Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede a pripravujú sa na nasledujúcu 

hodinu.  

 Vo vyučovacom čase alebo v čase prestávok nesmú žiaci bez povolenia triednym 

učiteľom opustiť školskú budovu. 

 Žiak je povinný pozdraviť každú dospelú osobu prichádzajúcu alebo odchádzajúcu 

z triedy tak, že sa na mieste vzpriamene postaví. 

 Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a čakajú na 

presun do odbornej učebne spoločne pod dohľadom vyučujúceho. 

 Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky. 

3.2.6 Odchod žiakov z vyučovania 

 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, 

očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku 

na lavicu. 

 Na pokyn vyučujúceho sa žiaci zoradia a pod jeho dohľadom sa prezujú  a opustia 

budovu. V škole môžu zostať iba žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú 

v ŠKD alebo majú doučovanie, záujmovú alebo inú činnosť pod dohľadom pedagógov. 

 Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené. 

 V učebniach po ukončení vyučovania nesmie žiak ponechať prezuvky, pomôcky, ani 

žiadne iné svoje osobné veci. Na odkladanie prezuviek a úboru smie využívať pridelenú 

šatňovú skrinku. 

 Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie rodiča, v ostatných 

prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka rodičovi osobne. 

 Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí 

byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov. 
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3.2.7 Správanie  žiakov v školskej jedálni 

 Pred vstupom do ŠJ si žiaci odložia na vešiaky kabáty, vetrovky  a čiapky, uložia aktovky 

a obuv na určené miesto. V ŠJ sa zdržujú len počas podávania stravy, správajú sa slušne, 

disciplinovane a riadia sa pokynmi pedagogického dozoru. 

 Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú, podľa určeného časového 

harmonogramu. 

 Stravujúci sa žiak počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Pred odchodom 

z jedálne žiak uprace svoje miesto a odnesie svoj použitý riad na miesto na to určené. 

 Po naobedovaní sa žiak oblečie a odchádza domov alebo svojho klubu ŠKD. 

3.2.8 Povinnosti týždenníkov 

 Týždenníci pred zazvonením pripravia na vyučovanie tabuľu a ostatné pomôcky.  

 Ak do 5 minút po zazvonení nepríde do triedy vyučujúci učiteľ, oznámi to týždenník 

v zborovni alebo vedeniu školy. 

 Počas veľkej prestávky sa starajú o vetranie priestorov triedy spodnými oknami, čistotu 

a prípravu učebných pomôcok a dozerajú na to, aby nedošlo ku škodám na majetku školy 

a žiakov. 

 Po skončení vyučovania skontrolujú čistotu a poriadok v triede (uzavretý vodovodný 

kohútik, vypnuté svetlá, čistá tabuľa, vyzbierané papiere okolo koša, zavreté okná). 

 Zistené nedostatky alebo poškodzovanie triedy hlásia triednemu učiteľovi. 

3.2.9 Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a 

školského dvora 

 Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. 

Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je rodič žiaka 

povinný v plnej miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 

 Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak poškodí učebnicu 

v priebehu školského roka, musí škodu uhradiť. Pri strate učebnice je povinný zakúpiť 

a priniesť novú učebnicu. 

 Ak žiak v priebehu školského roka prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si 

ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok. 

 Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu 

žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy. 

 Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je 

povinný škodu nahradiť. 
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 Žiaci nemôžu manipulovať s ventilmi ústredného kúrenia, s poistkami hasiacich 

prístrojov, zasahovať do elektrorozvodných skríň, vodoinštalácie na wc a s oknami v 

priestoroch  WC a telocvične. 

 

3.3 Pravidlá vzájomných vzťahov žiakov a vzťahov s pedagogickými i 

nepedagogickými zamestnancami školy 

 Žiak vždy vystupuje voči dospelým slušne a zdvorilo (voči pedagogickým 

i nepedagogickým pracovníkom), ako aj voči spolužiakom. Žiak musí rešpektovať práva 

ostatných žiakov. 

 Žiak musí chrániť svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov, nijakým spôsobom ich 

nesmie ohrozovať ani obmedzovať. 

 Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. 

 Pedagogický aj nepedagogický zamestnanec sa voči žiakovi správa ohľaduplne a taktne. 

 Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, školského 

poradcu, koordinátora primárnej prevencie. 

 Ochranné opatrenie: Ak žiak svojím správaním a  agresivitou ohrozuje bezpečnosť 

a zdravie spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša 

výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným vzdelávanie, riaditeľ 

školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy 

a vzdelávania a umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy okamžite bezodkladne privolá zákonného 

zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie 

žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný 

záznam. 

 

Čl.4  

Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

4.1 Práva zákonných zástupcov 

Zákonný zástupca má právo: 

1. na slobodnú voľbu školy  pre svoje dieťa;  

2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom vedomosti 

v súlade s princípmi a cieľmi  Zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon); 
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3. oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy a školským poriadkom; 

4. vyjadriť sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom rady školy; 

5. byť informovaný o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa; 

6. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní; 

7. zákonný zástupca žiaka vzdelávaného podľa individuálneho vzdelávacieho programu má 

právo sa s týmto programom oboznámiť; 

8. zákonný zástupca dieťaťa so ŠVVP má právo si zvoliť, či bude vzdelávané v štandardnej 

triede základnej školy alebo v špeciálnej škole; 

9. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

požiadaní a udelenom súhlase riaditeľa školy; 

10. byť písomne upozornený na  porušenie  školského poriadku svojím dieťaťom; 

11. v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 

prvého a druhého polroka požiadať do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané 

vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa; 

 

4.2 Povinnosti zákonných zástupcov 

Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností; 

2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom; 

3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby; 

4. dbať na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických podmienok pri príchode žiaka do 

školy a pri odchode žiaka zo školy ( prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými 

osobnými ochrannými pomôckami, dodržiavanie odstupov, dezinfekciu rúk v súlade 

s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR); 

5. zabezpečiť pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať žiak pri sebe 

v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky; 

6. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania; 
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7. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo 

do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní 

doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom; 

8. oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka na výchove 

a vzdelávaní v škole; 

9. rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní 

jedenkrát počas šk. roka. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z 

dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti 

a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá 

môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať 

komisionálne skúšky; 

10. po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní 

(vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ 

dieťaťa/žiaka prostredníctvom školského portálu Edupage; 

11. povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak  

bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným  

regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak  

navštevovať školu; 

12.  v prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto  

situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom  

identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním; 

13. nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil; 

14. pri porušení školského poriadku dieťaťom zákonný zástupca písomne potvrdí, že si je 

vedomý tohto porušenia a možných následkov; 

15. dodržiavať pokyny vedenia školy, ktoré upravujú podmienky na aktuálny školský rok 

a rešpektovať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

 

Čl.5  

Informačný systém školy 

1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky a školského informačného portálu Edupage.  
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2. Triedny učiteľ informuje rodičov o správaní dieťaťa (pochvaly, pokarhania, poznámky, 

problémy v správaní) osobne po splnení podmienok pre vstup návštevníkov do budovy, 

telefonicky, písomne prostredníctvom internetovej žiackej knižky.  

3. Triedny učiteľ informuje rodičov o organizovaní rôznych podujatí v škole i mimo 

školy.  

4. Na spoluprácu a informácie s rodičmi škola využíva okrem Edupage a internetovej 

žiackej knižky individuálne osobné pohovory po splnení podmienok pre vstup 

návštevníkov do budovy,  a pokiaľ to hygienicko – epidemiologické podmienky 

dovoľujú aj konzultácie, triedne a plenárne rodičovské združenia. 

 

Čl.6  

Výchovné opatrenia 

1. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov ZŠ.  

2. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a školského 

poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu 

motiváciu. 

3. Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti. 

4. Pri hodnotení správania žiakov v našej škole budeme využívať tieto výchovné opatrenia:  

 pochvala triednym učiteľom, 

 pochvala riaditeľom školy, 

 napomenutie triednym učiteľom, 

 pokarhanie triednym učiteľom, 

 pokarhanie riaditeľom školy, 

 znížená známka zo správanie 2.stupňa, 3.stupňa, 4.stupňa. 

5. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí 

v triede vyučujú, a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

6. Pochvaly riaditeľom školy a pokarhania riaditeľom školy sa zaznamenávajú v triednom 

výkaze v katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní 

takisto v triednom výkaze v katalógovom liste žiaka. 

7. Hodnotenie správania začleneného žiaka so ŠVVP (s poruchami pozornosti, poruchami 

správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia 
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v spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo so školským 

špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka. 

 

6.1 POCHVALY: 

6.1.1 Pochvala triednym učiteľom:  

 za výborný prospech a vzorné správanie, 

 za vzornú dochádzku, 

 za úspešnú reprezentáciu triedy, 

 za iniciatívnu činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností. 

6.1.2 Pochvala riaditeľom školy: 

 za výborný prospech a vzorné správanie a reprezentáciu školy, 

 za úspešnú reprezentáciu školy, 

 za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, záslužný alebo statočný 

čin. 

 

6.2 POKARHANIA: 

6.2.1 Napomenutie triednym učiteľom: 

 za nedodržiavanie pravidiel taktných a ohľaduplných medziľudských vzťahov, 

 za neplnenie si povinností týždenníkov. 

6.2.2 Pokarhanie triednym učiteľom: 

 za 1 – 5 neospravedlnených hodín,  

 za 1 – 5 zápisov v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku,  

 za opakované neprezúvanie sa v priestoroch školy,  

 za opakované neskoré príchody na vyučovanie. 

6.2.3 Pokarhanie riaditeľom školy: 

 za 6 – 10 neospravedlnených hodín,  

 za 6 – 15 zápisov v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku,  

 za podvádzanie,  

 za závažné porušovanie školského poriadku : 

 opakované vulgárne vyjadrovanie a gestá, 

 drzé správanie voči učiteľovi, 

 bitky medzi spolužiakmi, 

 fajčenie v priestoroch školy, 
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 úmyselné podvádzanie a klamanie, 

 používanie mobilu alebo smarthodiniek počas vyučovania bez 

predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho, 

 opakované poškodzovanie školského majetku, 

 opakované a zámerné narušovanie priebehu vyučovacej  hodiny.  

Tieto opatrenia na posilnenie disciplíny sa ukladajú po objektívnom prešetrení a spravidla 

predchádzajú zníženiu známky zo správania. 

 

6.3 ZNÍŽENÉ ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA: 

6.3.1 Znížená známka zo správania 2. stupňa – uspokojivé: 

 za viac ako 10 neospravedlnených hodín (11-20),  

 za úmyselné ublíženie na zdraví, 

 za šikanovanie a vydieranie,  

 za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči učiteľom 

a ostatným zamestnancom školy, 

 za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie 

v školských priestoroch a na školských akciách, 

 za úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadenia, 

 za nahrávanie mobilom alebo smarthodinkami na vyučovaní alebo 

komisionálnych skúškach, krúžkovej činnosti školy, ŠKD a zverejňovanie 

videí bez súhlasu dotknutých osôb, 

 opakované poškodzovanie školského majetku, 

 za 16 - 20 zápisov o rôznom porušovaní školského poriadku. 

6.3.2 Znížená známka zo správania 3. stupňa – menej uspokojivé: 

 za viac ako 20 neospravedlnených hodín (21 – 40),  

 za závažné úmyselné ublíženie na zdraví, 

 za závažné šikanovanie a vydieranie,  

 za opakované hrubé a neslušné správanie voči učiteľom a ostatným 

zamestnancom školy, 

 za opakované fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov 

toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách, 
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 za opakované nahrávanie mobilom alebo smarthodinkami na vyučovaní 

alebo komisionálnych skúškach, krúžkovej činnosti školy, ŠKD a 

zverejňovanie videí bez súhlasu dotknutých osôb, 

 za opakované úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadenia, 

 za 21 - 30 zápisov o rôznom porušovaní školského poriadku. 

6.3.3 Znížená známka zo správania 4. stupňa – neuspokojivé: 

 za viac ako 40 neospravedlnených hodín, 

 za závažné úmyselné ublíženie na zdraví  riešené v spolupráci s políciou, 

 za závažné šikanovanie a vydieranie riešené v spolupráci s políciou,  

 za opakované hrubé a neslušné správanie voči učiteľom a ostatným zamestnancom 

školy riešené v spolupráci s políciou, 

 za opakované fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie 

v školských priestoroch a na školských akciách riešené v spolupráci s políciou, 

 za nahrávanie mobilom alebo smarthodinkami na vyučovaní alebo komisionálnych 

skúškach, krúžkovej činnosti školy, ŠKD a zverejňovanie videí bez súhlasu 

dotknutých osôb, ktoré je riešené v spolupráci s políciou,  

 za opakované úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadenia riešené v 

spolupráci s políciou, 

 za 31 a viac zápisov o rôznom porušovaní školského poriadku. 

 

Čl.7  

Osobitné povinnosti k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia 

žiakov podľa  § 152 školského zákona 

Škola je povinná: 

1. Sústavne zabezpečovať bezpečné a zdraviu neškodlivé podmienky v škole a tiež pri 

mimoškolských aktivitách. 

2. Zamedziť žiakom prístup do priestorov, kde im hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu 

a poškodenia zdravia (kuchyne, kotolne, náraďovne, sklady a pod.). 

3. Zabezpečiť výkon dozoru nad žiakmi počas vyučovania, prestávok a mimoškolských akcií. 

Sústavne dohliadať na činnosť a správanie žiakov, upozorňovať, usmerňovať a vhodne 

organizovať činnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 
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4. Preukázateľným spôsobom informovať žiakov o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia na 

začiatku školského roka, výučby v odborných učebniach, na športových podujatiach, 

mimoškolských činnostiach, presunoch žiakov a pod.. 

5. Zabezpečiť, aby v prípade úrazu žiakov boli dostupné prostriedky prvej predlekárskej pomoci. 

Poskytovanie prvej predlekárskej pomoci má byť v primeranom počte zamestnancami znalými 

poskytovať prvú predlekársku pomoc. 

6. Zabezpečiť, aby organizovanie výletov, exkurzií, lyžiarskych a plaveckých výcvikov 

a ďalších školských aktivít bolo výlučne s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.  

 

Čl.8  

Záverečné ustanovenia 

 Povinnosťou triedneho učiteľa je oboznámiť žiakov so školským poriadkom na začiatku 

školského roka a podľa potreby aj na triednických hodinách. 

 Rodičia sú oboznámení so školským poriadkom podľa možností na plenárnom alebo 

rodičovskom združení alebo na webovej stránke školy a svojím podpisom vyjadrujú 

súhlas s jeho znením. 

 Školský poriadok je záväzný pre každého zamestnanca, žiaka školy a jeho zákonného 

zástupcu. 

 

Tento vnútorný predpis je interným normatívnym právnym aktom záväzným pre všetkých 

zamestnancov zamestnávateľa, ktorým je ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči. Zmeny a doplnenia 

je oprávnený vykonať výlučne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2021 a zároveň ruší školský poriadok 

zo dňa 01. 09. 2019. 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 27.8.2021. 

 

 

V Bytči 31. 08. 2021  

 

 

 

PhDr. Mária Torousová 

riaditeľka ZŠ 


