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Riaditeľka Základnej školy na Ulici Eliáša Lániho v Bytči v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 

Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Listinou základných práv a slobôd vydáva tento školský 

poriadok.  

 

I. Príchod žiaka do školy 

 

1. Škola sa otvára o 7.30 hod.. Žiak do školy prichádza najneskôr 5 minút pred začatím 

vyučovania, zo školy odchádza bezprostredne po jeho skončení. 

2. Škola sa zatvára o 7.50 hod.. Žiak, ktorý príde po uvedenom čase, použije na vstup do 

školy predný vchod a bude evidovaný v triednej knihe s neskorým príchodom. 

3. Žiaci, ktorí majú v popoludňajších hodinách záujmové krúžky, čakajú na príchod 

vedúceho krúžku pred príslušnou učebňou. Žiakom sa zakazuje samostatne sa zdržiavať 

v triedach. To isté platí aj o zdržiavaní sa v ostatných priestoroch objektu školy  

(ihrisko, park, záhrada, školský dvor). 

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

činností, ktoré organizuje škola. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a 

dochádzka do záujmových krúžkov, do školskej družiny a školského klubu je pre 

zaradených žiakov povinná. 

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

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

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

prezuvky, ktoré by mali byť pohodlné, 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. 

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

a prezlečie, nepotrebný odev a obuv si odloží. Pri odchode domov je žiak  povinný sa 

prezuť a prezliecť.  
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II. Organizácia vyučovacieho dňa 

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

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

3. Začiatok vyučovania je o 7.50 hod.. Vyučovacia jednotka/hodina/ trvá 45 minút, začína 

a končí zvonením.  

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

po 3.vyučovacej hodine a trvá 15 minút. 

5. Časové rozdelenie dňa: 
 
 
 

1. vyučovacia hodina 7.50 8.35 

2. vyučovacia hodina 8.45 9.30 

3. vyučovacia hodina 9.40 10.25 

4. vyučovacia hodina 10.40 11.25 

5. vyučovacia hodina 11.35 12.20 

6. vyučovacia hodina 12.30 13.15 

7. vyučovacia hodina 13.45 14.30 

 

 

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

osobných vecí, prípadne školského inventáru cudzími osobami. 

 

III. Práva žiakov 

 
1. Žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, 

rozumových a fyzických schopností.  

2. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.  

3. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.  

4. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, a poznať 

v primeranej lehote výsledok hodnotenia.  



Školský poriadok 
 

5 
 

5. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.  

6. Žiak má právo na omyl.  

7. Žiak 5. až 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom 

„nedostatočný“ najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.  

8. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na 

triednických hodinách, v školskom časopise, v školskom rozhlasovom vysielaní.  

9. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov.  

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

poradcu, koordinátora protidrogovej prevencie.  

11. Žiak má právo navštevovať školský klub detí(ŠKD) Slniečko.  

12. Žiak školy má právo stravovať sa v školskej jedálni.  

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

spolužiakov.  

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

 

IV. Povinnosti žiakov 

 

1. Žiaci sú povinní prichádzať na vyučovanie včas, čisto, bez výstredného  oblečenia a 

maľovania. Do školskej budovy vstupujú na to určeným vchodom. Žiaci majú povolený 

vstup do budovy školy pred začiatkom vyučovania o 7.30 hod.. Žiaci ŠKD majú 

povolený vstup do budovy o 6.00 hod.. Rodičia sprevádzajú dieťa len do šatne, po škole 

sa pohybujú len vo výnimočných prípadoch (vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD, adaptačné 

obdobie prváka – 1. štvrťrok). Vstup do budovy sa o 7.50 hodine uzamyká. Vstup do 

budovy je možný len v čase prestávok hlavným vchodom. 

2. Žiaci vstupujúci  do školy  sú povinní sa prezuť do prezuviek pri vstupe do budovy. 

Prezúvanie pred budovou nie je povolené. V prípade pristihnutia neprezutého žiaka  je 

tento povinný zakúpiť čistiaci prostriedok alebo prinesie peniaze na jeho zakúpenie. 

3. Po prezutí sa žiaci premiestnia pred svoje triedy, kde si pod lavičky uložia obuv, 

zavesia si odev na vešiak. Z odevu si vyberú všetky predmety a finančné prostriedky, 

aby zabránili ich odcudzeniu. 

4. Týždenníci pred zazvonením pripravia na vyučovanie tabuľu a ostatné pomôcky.  

5. V triede  a školských priestoroch je každý žiak povinný udržiavať čistotu a poriadok. 
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6. Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelenú stoličku, lavicu a učebnice. Ak žiak 

úmyselne poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť. 

7. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný 

predmet, prípadne sa prezlečie do športového úboru. 

8. 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. 

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

v zborovni alebo vedeniu školy. 

10. Ak sa žiak z nejakých dôvodov nepripravil na hodinu, ospravedlní sa vyučujúcemu na 

začiatku vyučovacej hodiny. Ak chce žiak odpovedať, informovať učiteľa alebo sa 

niečo opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky. Žiak rozpráva, až keď bol k tomu osobne 

učiteľom vyvolaný. 

11. Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov. Nesmie 

našepkávať spolužiakom a počas písomných prác nesmie odpisovať. 

12. 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.  

13. Ak žiak ŽK nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný ju v nasledujúci deň 

predložiť bez vyzvania učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. 

Nerešpektovanie sa považuje za porušenie školského poriadku.  

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

a hudobné prehrávače. Ak ho žiak nosí pri sebe, počas vyučovania ho má vypnutý 

a uložený  školskej taške. Použiť ho môže iba v odôvodnenom prípade, na písomnú 

žiadosť rodiča so súhlasom vyučujúceho. V prípade neuposlúchnutia môže učiteľ 

telefón žiakovi odobrať a odovzdá ho osobne iba rodičom žiaka. 

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

16. Prestávky medzi vyučovacími hodinami slúžia žiakom na prípravu na ďalšiu 

vyučovaciu hodinu a na oddych, a nie na behanie po škole. Počas malej prestávky 

zotrváva žiak spravidla v triede. Počas veľkej prestávky sa zdržiava na chodbe 

a prechádza sa tak, aby nespôsoboval chaos a neobmedzoval spolužiakov. V prípade 

teplého a pekného počasia sa žiaci prechádzajú na školskom dvore podľa pokynov 

dozoru. V triedach zostávajú iba týždenníci, ktorí sa starajú o vetranie priestorov triedy, 
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čistotu a prípravu učebných pomôcok a dozerajú na to, aby nedošlo ku škodám na 

majetku školy a žiakov. 

17. Vo vyučovacom čase alebo v čase prestávok nesmú žiaci opustiť školskú budovu. 

18. Žiakom je zakázané vstupovať do zborovne a kabinetov bez zodpovedného učiteľa 

alebo vychovávateľa. 

19. Po poslednej vyučovacej hodine je žiak povinný dať svoje miesto a jeho najbližšie 

okolie do poriadku, na pokyn vyučujúceho sa žiaci zoradia a pod jeho dohľadom zídu 

disciplinovane – po pravej strane na spodnú chodbu, prezujú sa  a opustia budovu, 

v škole môžu zostať iba žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, zostávajú v ŠKD alebo majú 

doučovanie, záujmovú alebo inú činnosť pod dohľadom pedagógov. 

20. Žiak je povinný pozdraviť každú dospelú osobu prichádzajúcu alebo odchádzajúcu 

z triedy tak, že sa na mieste vzpriamene postaví. 

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

nevzďaľujú a neodchádzajú domov. 

22. 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. 

23. Na vychádzkach, výletoch, kultúrnych a športových podujatiach a exkurziách 

organizovaných školou sa žiaci riadia pokynmi a usmerneniami pedagogického dozoru. 

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

o uvoľnenie z vyučovania. 

25. Pri neprítomnosti z dôvodu onemocnenia žiaka alebo lekárskeho ošetrenia je žiak 

povinný predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára. 

26. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo 

jeho rodičia bezodkladne škole. 

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

28. V naliehavých prípadoch uvoľňuje žiaka z vyučovania :  1 hodina – vyučujúci alebo 

triedny učiteľ, 1 deň  - triedny  učiteľ, viac dní – riaditeľ školy (písomná žiadosť). 

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

30. Žiak vždy vystupuje voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým 

pracovníkom), ako aj voči spolužiakom. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, 

vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. 
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V. Pravidlá vzájomných vzťahov žiakov a vzťahov 
s pedagogickými a ostatnými zamestnancami školy 

 

1. Žiak musí rešpektovať práva ostatných žiakov. 

2. Žiak musí chrániť zdravie svojich spolužiakov, nijakým spôsobom ich neohrozuje ani 

neobmedzuje. 

3. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov.  

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

poradcu, koordinátora protidrogovej prevencie. 

5. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa pozdravia tak, že vstanú, a sadnú si na 

pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy sa pozdravia rovnako. 

6. Žiak sa správa k pedagogickým zamestnancom a ostatným zamestnancom školy slušne 

a zdvorilo. 

 

VI. Správanie sa žiakov na vyučovaní 

 

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

všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na 

vyučovanie. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku. Veci potrebné na 

hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená. 

2. Neskorý príchod žiaka na vyučovanie zaznamená vyučujúci do dochádzky v triednej 

knihe. 

3. Na vyučovacích hodinách žiak sedí na mieste podľa zasadacieho poriadku. 

4. Po prvom zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod 

vyučujúceho opakujúc si učivo. 

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

spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. 

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

7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 

8. 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. 

9. Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku. 
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10. 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. 

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

predmety. 

12. 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. 

13. 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. 

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

telefón, prehrávače elektronických audiovizuálnych  formátov (napr. MP3, MP4), CD-

prehrávač, fotoaparát, kameru. Pokiaľ si tieto predmety žiak prinesie do školy, musí ich 

mať počas celého vyučovania uložené v aktovke. Vo výnimočných prípadoch môže 

žiak použiť mobilný telefón len so súhlasom vyučujúceho. Škola za uvedené 

predmety nenesie žiadnu zodpovednosť. 

15. 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. 

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

budovu, 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. 

17. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa pozdravia tak, že vstanú, a sadnú si na 

pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy sa pozdravia rovnako. Na hodinách telesnej 

výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania kontrolných prác 

nezdravia. 

18. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa. 

19. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku 

alebo iných akciách dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických 

pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia. 

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

prípade úrazu ihneď informujú prítomného pedagogického pracovníka, ktorý poskytne 
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prvú pomoc, prípadne zabezpečí odborné vyšetrenie, informuje riaditeľa školy alebo 

jeho zástupcu. Postupuje podľa Vnútornej smernice č.4/2014 o oznamovaní a evidencii 

školských úrazov a nebezpečných udalostí. 

21. Žiak v prípade šikanovania informuje triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo 

riaditeľa 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. 

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

dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení, 

oznamovať triednemu učiteľovi všetky nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť, 

používať predpísané ochranné pracovné prostriedky. 

23. 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. 

 

VII. Správanie sa žiakov cez prestávky – presun do odborných 
učební 

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

hodinu.  

2. Cez veľkú prestávku sa žiaci presunú na určenú chodbu. Počas pobytu žiakov na 

chodbe týždenníci triedu vyvetrajú a upracú. 

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

presun do odbornej učebne spoločne pod dohľadom vyučujúceho. 

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

 

VIII. Odchod žiakov zo školy 

 

1. 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, vyloží stoličku na 

lavicu. 

2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením učiteľa 

odídu do vestibulu školy. Tu sa žiaci preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho 

opustia školskú budovu. 
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3. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie 

je dovolené. 

4. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v určených priestoroch 

a disciplinovane čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho 

stolovania. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní 

sa žiak oblečie a odchádza domov. 

5. V učebniach a šatniach po ukončení vyučovania nesmie žiak ponechať prezuvky, 

pomôcky ani žiadne iné svoje osobné veci. 

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

prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka rodičovi osobne. 

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

byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov. 

 

IX. Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie 
učební, chodieb a školského dvora 

 

1. 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. 

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

stratí učebnicu v priebehu školského roka, musí poškodenie alebo stratu uhradiť.  

3. Žiak zachováva svoju žiacku knižku v slušnom a udržiavanom stave počas celého 

školského roka. 

4. 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. 

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

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

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

je povinný škodu nahradiť. 
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X. Práva zákonných zástupcov žiakov 

 

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); 

3. oboznámiť sa so vzdelávacím programom školy a školským poriadkom; 

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

5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní; 

6. zúčastniť sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy; 

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

8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy; 

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

10. 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; 

11. sprevádzať dieťa do šatne, po škole sa pohybuje len vo výnimočných prípadoch 

(vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD, adaptačné obdobie prváka – 1. štvrťrok); 

12. v prípade vopred známej neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako tri dni zo závažných 

rodinných dôvodov písomne požiadať riaditeľa školy o jeho uvoľnenie. 

 

XI. Povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

 

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, rešpektovať jeho špeciálne výchovno -      

-vzdelávacie potreby; 
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4. 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; 

5. nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil; 

6. 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; 

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

a vzdelávaní v škole; 

8. neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie 

dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených 

prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný 

doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka 

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

zákonný zástupca potvrdenie od lekára. V jednom školskom roku môže zákonný 

zástupca žiaka ospravedlniť maximálne 5 vyučovacích dní (25 vyučovacích hodín); 

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

vedomý tohto porušenia a možných následkov. 

 

XII. Výchovné opatrenia 

 

1. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa platných metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov ZŠ. 

2. Žiaci, ktorí porušujú pravidlá školského poriadku, môžu dostať výchovné opatrenie 

a môže im byť znížená známka zo správania. 

3. Pri hodnotení správania žiakov v našej škole budeme využívať tieto výchovné 

opatrenia:  

a) POCHVALY: 

1. Pochvala triednym učiteľom:  

• za výborný prospech a vzorné správanie, 

• za vzornú dochádzku, 

• za úspešnú reprezentáciu školy, 
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• za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností. 

2. Pochvala riaditeľom školy: 

• za výborný prospech a vzorné správanie,  

• za úspešnú reprezentáciu školy, 

• za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom. 

b) POKARHANIA: 

1. Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom podľa závažnosti: 

• za 1 – 5 neospravedlnených hodín,  

• za 1 – 5 zápisov v klasifikačnom zázname o porušení VŠP,  

• za opakované neprezúvanie sa v priestoroch školy,  

• za neplnenie si povinností týždenníkov,  

• za opakované neskoré príchody na vyučovanie. 

2. Pokarhanie riaditeľom školy: 

• za 6 – 10 neospravedlnených hodín,  

• za podvádzanie,  

• za závažné porušovanie školského poriadku dostane žiak okamžité riaditeľské 

pokarhanie za: 

v opakované vulgárne vyjadrovanie a gestá, 

v drzé správanie voči učiteľovi, 

v bitky medzi spolužiakmi, 

v fajčenie v priestoroch školy, 

v úmyselné podvádzanie a klamanie, 

v používanie mobilného telefónu cez vyučovanie, 

v opakované poškodzovanie školského majetku, 

v opakované a sústavné narušovanie priebehu vyuč. hodiny.  

S týmto opatrením súvisí v prípade opakovania zníženie známky zo správania.  

c) ZNÍŽENÉ ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA: 

1. Znížená známka zo správania 2. stupňa – uspokojivé: 

• za viac ako 10 neospravedlnených hodín (11-20),  
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• 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 16 zápisov o rôznom porušovaní VŠP. 

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

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

• za opakované priestupky, ak po klasifikácii správania zníženou známkou 2. stupňa 

nedošlo k náprave.  

3. Znížená známka zo správania 4. stupňa – neuspokojivé: 

• za viac ako 40 neospravedlnených hodín,  

• za opakované priestupky a hrubé delikty, ak po klasifikácii správania zníženou 

známkou 3. stupňa nedošlo k náprave.  

4. Pri vážnom poklesku žiaka, ktorý rieši polícia v dôsledku účasti žiaka na vlámaní, 

krádeži, ničení verejného majetku, vandalizmu, pri ublížení na zdraví, pri šírení 

legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí, bude známka zo správania znížená 

o dva stupne. 

 

XIII. Záverečné ustanovenia 

 

Tento Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2011 a zároveň ruší Vnútroškolský 

poriadok zo dňa 01. 09. 2009. 

 

 

V Bytči 01. 09. 2011  
Mgr. Mária Torousová 

riaditeľka ZŠ 


