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Školský poriadok bližšie upravuje práva a povinnosti žiakov, zákonných zástupcov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, je zostavený 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  

 Metodicko-pedagogické pokyny pre školy a školské zariadenia  

 Vyhláška č. 320/2009 Z. z. o základnej škole  

 Vyhláška č.231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných 

školách  

 Dohovor o právach dieťaťa  

 Metodický pokyn č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách  

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

 Organizačný poriadok školy  

 Prevádzkový poriadok školy  

 Pracovný poriadok.  

    

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA  

Organizácia školského roka  

1. Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý 

polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína spravidla 2. septembra a končí sa 31. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1.  

februára a končí sa 30. júna bežného roka.  

2. V škole sa vyučuje päť dní v týždni, v dňoch pracovného pokoja sa nevyučuje.  

3. Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň školského roku, v prvom polroku 

len výpis, ak o vysvedčenie nepožiada zákonný zástupca žiaka.  

4. Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné 

prázdniny (1 deň), jarné prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné 



prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom 

roku).  

5. Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z 

technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku na základe oznámenia orgánu 

miestnej štátnej správy v školstve.  

6. Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k 

epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľ školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o 

poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.  

 

Organizácia vyučovania   

Časový rozvrh vyučovacích hodín:   

1. hodina 7.00 – 7.45 hod.   5 minút prestávka  

2. hodina 7.50 – 8.35 hod.   10 minút prestávka  

3. hodina 8.45 – 9.30 hod.   15 minút prestávka  

4. hodina 9.45 – 10.30 hod.   10 minút prestávka  

5. hodina 10.40 – 11.25 hod.   10 minút prestávka  

6. hodina 11.35 – 12.20 hod.   10 minút prestávka  

7. hodina 12.30 – 13.15 hod.   30 minút obedňajšia prestávka  

8. hodina 13.45 – 14.30 hod.   5 minút prestávka  

9. hodina 14.35 – 15.20 hod.    

 

1. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je 

povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.  

2. Príchod do školy je určený v čase od 7.35 do 7.45 hod. Začiatok vyučovania je o 7.50 hod. 

Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami 

sú 5 a 10 minútové. Veľká prestávka trvá 15 minút, obedňajšia 30 minút.  

3. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, v odborných učebniach a telocvični.   

4. Škola organizuje školské výlety. Pre žiakov, ktorí sa na výlete nezúčastnia, zabezpečí 

náhradné vyučovanie.   

5. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je plavecký a lyžiarsky výcvik.   

6. Škola vytvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov a 

na tento účel sprístupňuje priestory školy.   

7. Počas vyučovania nie je dovolené vyrušovať žiakov a pedagógov.  



8. Bez súhlasu triedneho učiteľa žiak nesmie počas vyučovania a prestávok opustiť budovu 

prípadne areál.  

9. Rodičia môžu vybavovať úradné záležitosti denne u účtovníčky školy od 8.00 do 15.00 hod.  

10. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ na triednej schôdzke, 

RZ alebo v čase konzultačných hodín.  

11. Výchovný poradca má konzultačné hodiny po individuálnej dohode podľa potreby.  

12. Rodičia sú povinní reagovať na predvolanie do školy ohľadom prospechu, správania a 

dochádzky svojho dieťaťa.  

                                          

Školský klub detí  

1. Školský klub detí (ŠKD) vychádza z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku 

má vypracovaný vlastný poriadok ŠKD.  

2. Prevádzka školského klubu:  

 Pondelok: 6:30 – 7:30   11,25 – 16,30  

 Utorok:     6:30 – 7:30   11,25 – 16,30  

 Streda:      6:30 – 7:30   11,25 – 16,30  

 Štvrtok:    6:30 – 7:30   11,25 – 16,30  

 Piatok:      6:30 – 7:30   11,25 – 16,30  

3. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych 

sviatkov.  

4. Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD je 7 € mesačne.  

5. Do školského klubu detí sa môžu prihlásiť  žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ.  

6. Zapísaní žiaci prichádzajú do ŠKD hneď po skončení vyučovania. Sú povinní navštevovať 

ŠKD pravidelne a neprítomnosť ospravedlniť.  

7. Čas odchodu žiaka je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí rodič 

písomne oznámiť. Žiak nemôže svojvoľne odísť zo školského klubu.  

8. Dochádzku žiakov a správanie v ŠKD sleduje vychovávateľka a o problémoch informuje 

rodičov i triednu učiteľku.   

 

 

 

 



Školská jedáleň  

  

Školská jedáleň (ŠJ)  je súčasťou školy.  

Žiak je povinný:  

1. Včas zaplatiť stravné, t. j. v termíne oznámenom vedúcou ŠJ.  

2. V prípade neprítomnosti v škole sa v dostatočnom predstihu odhlásiť zo stravy (najneskôr 

do 8,00 hod. aktuálneho dňa).  

3. Po skončení vyučovania slušne prísť do jedálne, zaradiť sa do radu. Pred vstupom do jedálne 

si odložiť tašku a vrchný odev.  

4. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správať kultúrne – nebehať, nevykrikovať.  

5. Po skončení obeda zanechať svoje miesto v poriadku, odovzdať riad pri okienku a opustiť 

jedáleň.  

6. Šetriť zariadenie ŠJ.  

7. Dodržiavať pokyny zamestnanca konajúceho dozor.  

8. V prípade rozliatia stravy na podlahu, oznámiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru, 

ktorý zabezpečí odstránenie nedostatku, aby nedošlo k úrazu.  

9. Dodržiavať čas výdaja obeda od 11,30 do 14,00 hod.  

10. V školskej jedálni sa zdržiavať iba počas obeda.  

11. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom.  

  

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŽIAKOV  

Práva žiaka  

Všetci žiaci a študenti sú Božími deťmi. Počas štúdia majú všetky práva a slobody vyhlásené vo 

Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Zároveň sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i 

osobitné požiadavky školy v súlade s učením Katolíckej cirkvi a správať sa podľa toho v škole a na 

akciách organizovaných školou.  

1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, na poskytnutie a sprostredkovanie 

vedomostí primerane veku a schopnostiam.  

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



3. Žiak má právo na omyl.  

4. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné správanie zo strany učiteľa, zamestnancov školy a 

spolužiakov.  

5. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.  

6. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.  

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

8. Žiak má právo pohybovať sa po škole voľne a bezpečne v čase vymedzenom školským 

poriadkom.  

9. Žiak má právo učiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom prostredí.  

10. Žiak má právo používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie, o ktoré sa 

stará a nepoškodzuje ich.  

  

Povinnosti  žiaka  

1. Žiak je povinný prichádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín.  

2. Žiak odchádza zo školy bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať len žiaci, 

ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú na popoludňajšom vyučovaní, krúžkoch, v školskom 

klube, alebo majú osobitné povolenie riaditeľstva školy.   

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

chrániť vlastné zdravie a zdravie iných.  

4. Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní 

škodu nahradiť.  

5. Žiak je povinný rešpektovať nariadenia všetkých pracovníkov školy.  

6. Žiak je povinný správať sa slušne a zdvorilo ku všetkým ľuďom a spolužiakom, 

nevyjadrovať sa vulgárne v žiadnom jazyku, dbá na  kultúrne a kultivované vyjadrovanie. Zvlášť je 

povinný správať sa slušne ku všetkým vyučujúcim, nesmie používať hrubé, hanlivé a vulgárne slová 

a gestá. Žiak nesmie v komunikácii s vyučujúcim zvyšovať hlas. Porušenie tohto bodu sa považuje 

za vážne porušenie vnútorného poriadku.  

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

prípadne sa prezlečie do športového či pracovného úboru.  

8. Po zvonení pokojne zaujme svoje miesto. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani 

učebňu.  

9. Po vstupe vyučujúceho do triedy ho žiak pozdraví postavením sa a koná podľa jeho pokynov.  

10. Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.  



11. Do školy je povinný nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy 

predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy peňazí, alebo osobné cenné 

predmety.  

12. Žiak je povinný byť v škole a na podujatiach organizovaných školou vhodne a čisto oblečený 

a upravený, zakazuje sa nosiť odev s nápismi propagujúcimi násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v 

akomkoľvek jazyku). Žiaci prichádzajú na vyučovanie oblečení v súlade s morálnymi, estetickými a 

hygienickými požiadavkami. Nie je povolený piercing a tetovanie. Oblečenie, rovnako úprava tváre, 

vlasov a nechtov, nemá byť vyzývavé, výstredné  či inak nevhodné.  

13. Ak chce žiak odpovedať alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky, odpovedá až 

na vyzvanie učiteľa.  

14. Vyvolanému žiakovi nesmú spolužiaci našepkávať, nie je dovolené odpisovať pri 

písomných prácach.  

15. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovaciu hodinu, ospravedlní sa 

učiteľovi na jej začiatku.  

16. Žiaci nesmú prinášať do školy alebo na akcie organizované školou cigarety, alkoholické 

nápoje, energetické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, nesmú ich v škole používať, ani na akciách 

organizovaných školou. Žiaci nesmú v škole hrať hazardné hry.  

17. Žiaci nesmú prinášať do školy alebo na školské akcie veci a zvieratá ohrozujúce život, 

zdravie a bezpečnosť.  

18. Žiakom sa prísne zakazuje šikanovanie!  

19. Je zakázané telefonovať, prijímať a odosielať SMS alebo MMS správy, využívať internetové 

pripojenie cez mobilný telefón, fotografovať a nahrávať. Nie je dovolené hrať hry a používať mobilný 

telefón ako prehrávač hudby. Mobil nie je dovolené počas vyučovania nabíjať. Mobil nemá slúžiť ani 

ako hodiny a kalkulačka. Počas prestávok je možné ho využívať len v nevyhnutných prípadoch.  

20. Prenosný PC je dovolené používať len so súhlasom vyučujúceho, nie je dovolené ho 

využívať ako herné zariadenie. Rovnako nie je dovolené prehrávanie filmových, obrazových a 

zvukových záznamov počas hodín a prestávok. Používanie MP3, MP4 a podobných zariadení je počas 

vyučovania zakázané.  

Žiakovi nie je dovolené  

1. Ničiť prírodniny, školský areál, skracovať si cestu cez trávnik, plot a záhony.  

2. Fajčiť, užívať alkohol, omamné prostriedky v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých 

činnostiach organizovaných školou, zákaz platí  aj v mimovyučovacom čase.   



3. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy, zdraviu 

škodlivé látky, predmety ohrozujúce zdravie a život. Nedodržanie týchto príkazov (2,3) sa považuje 

za hrubé porušenie školského poriadku.  

4. Prinášať predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov na vyučovaní, 

nosiť drahé predmety, šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, rádiá, magnetofóny, 

MP3 a pod. Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu a nebude robiť 

opatrenia.  

5. Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy.  

6. Znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a priestorov školy.  

7. Používať vulgárne výrazy na adresu kohokoľvek.  

8. Počas vyučovania žiak nesmie používať záznamové médiá (mobilný telefón, MP3,...) na 

nahrávanie obrazového (fotografovanie, nahrávanie videa...) alebo zvukového záznamu. Porušenie 

tohto príkazu je chápané ako hrubé porušenie školského poriadku.  

9. Nesmie šíriť nevhodné a nepravdivé informácie o škole, školských zamestnancoch a žiakoch 

na internete.   

10. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v 

odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo iného pedagogického 

zamestnanca. Ak žiak na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas vyučovania 

vypnutý a uložený v taške žiaka.   

11. Ak mobilný telefón bude používať, učiteľ má právo  ho odobrať. Mobil bude vrátený 

prostredníctvom triedneho učiteľa zákonnému zástupcovi žiaka. Rovnako  môže učiteľ odobrať 

žiakovi veci nepotrebné na vyučovanie a vráti ich len zákonným zástupcom.  

V prípade opakovaného porušenia tohto zákazu bude žiakovi uložené výchovné opatrenie.  

12. Nesmie vstupovať do priestorov riaditeľne, zborovne, kancelárii školy a kabinetov bez 

dovolenia a prítomnosti učiteľov.   

13. Konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu.  

  

   

     



Hodnotenie a klasifikácia správania sa žiakov, udeľovanie 

výchovných opatrení  

Všeobecné informácie  

  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké 

sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať 

pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom 

ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Budeme odlišovať hodnotenie vedomostí a spôsobilostí od 

hodnotenia správania. Systém hodnotenia správania žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý 

zhromažďuje všetky údaje o hodnotení a klasifikovaní správania žiakov v KSŠ v Rajci. Klasifikácia 

a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy č. 20113121/12824:4-921 platného od 1. mája 2011.  

  

Zásady pre hodnotenie a klasifikáciu správania sa žiakov, udeľovanie výchovných opatrení  

Systémom hodnotenia správania sa žiakov sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci. So systémom 

hodnotenia sú oboznámení všetci žiaci školy, rodičia, je umiestnený na viditeľnom mieste v škole a 

je zverejnený na internetovej stránke školy http://www.katskola.sk. K systému hodnotenia sa môžu 

vyjadriť rodičia na zasadnutí RZ a to prostredníctvom triednych dôverníkov. Opodstatnené návrhy 

budú prerokované na pedagogickej rade. Systém hodnotenia bol prerokovaný a schválený na 

zasadnutí pedagogickej rady.   

A/ POCHVALY A INÉ OCENENIA  

1. Pochvalu od triedneho učiteľa dostane žiak, ktorý má:  

• výbornú dochádzku do školy  (0 vymeškaných hodín za hodnotiace obdobie)  

• úspešnú reprezentáciu  školy (na popredných miestach) v okresných a regionálnych súťažiach  

• nezištnú pomoc  spolužiakom  

• príkladné správanie  

2. Pochvalu od riaditeľa školy dostane žiak, ktorý má:  

• výborný prospech (priemer 1,0 v oboch hodnotiacich obdobiach)  

• úspešnú reprezentáciu školy (na popredných miestach) v krajských a vyšších súťažiach  

• záslužný alebo statočný čin  



3. Pochvalné uznanie na konci školského roka dostane žiak, ak splní všetky nasledovné kritériá:  

• výborný prospech (priemer do 1,5 v oboch hodnotiacich obdobiach) a vzorné správanie  

• úspešná reprezentácia školy v súťažiach (minimálne umiestnenie v okresnom kole)  

• aktívne zapájanie sa do mimoškolských aktivít organizovaných školou  

4. Titul „Žiak roka“ dostane  žiak, ktorý  splní všetky nasledovné kritériá:  

• výborný prospech (priemer do 1,0 v oboch hodnotiacich obdobiach) a vzorné správanie  

• viacnásobná úspešná  reprezentácia školy  

• aktívne sa zapája do mimoškolských aktivít organizovaných školou a robí dobré meno škole  

• o žiakovi roka rozhodne pedagogická rada  

5. Mimoriadne ocenenie dostane žiak 9. ročníka alebo maturitného ročníka na konci školského 

roka za dlhoročnú viacnásobnú a úspešnú reprezentáciu školy vo:  

• vedomostných, športových, umeleckých súťažiach  

• dlhodobo robil dobré meno škole a bol príkladom pre ostatných  

  

B/ POKARHANIA A ZNÍŽENIE ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA  

Za nedodržiavanie ŠP môžu byť žiaci, ktorí ho opakovane porušujú, trestaní. Riaditeľ školy po 

prerokovaní na pedagogickej rade im udeľuje výchovné opatrenia, ktoré navrhuje triedny učiteľ, 

prípadne iný pedagogický zamestnanec.  

Závažné a hrubé porušenia ŠP rieši výchovná komisia menovaná riaditeľom školy. Výchovná 

komisia sa riadi štatútom, ktorý je prílohou školského poriadku.   

Oprávnené negatívne zápisy v klasifikačnom zázname:  

• úmyselné poškodenie školského majetku  

• ubližovanie spolužiakom, poškodzovanie vecí spolužiakov  

• krádež, vydieranie, klamstvo  

• používanie hrubých, hanlivých a vulgárnych slov a gest  

• zvyšovanie hlasu v komunikácii s vyučujúcim, arogantné, neúctivé, urážlivé správanie sa k učiteľovi  

• nenosenie si pomôcok, úboru na hodinu TSV, DÚ, ŽK ( jeden zápis za tri priestupky)  

•  vážne narúšanie vyučovania  

• nosenie do školy alebo na akcie organizované školou cigarety, alkoholické nápoje, energetické 

nápoje a iné zdraviu škodlivé látky (nesmú ich v škole používať, ani na akciách organizovaných 

školou) veci a zvieratá ohrozujúce život, zdravie a bezpečnosť, časopisy vplývajúce na mravné zásady  

• fajčenie v areáli školy, požívanie alkohol. nápojov a iných návykových a omamných látok  



• šikanovanie (výsmech, používanie krutých prezývok, slovných urážok postrkovanie, zastrašovanie, 

podrážanie, vyhrážanie sa, svojvoľné požičiavanie si predmetov, oblečenia, vymáhanie jedla, 

predmetov, peňazí, vydieranie, nútenie k vykonávaniu „nezmyselných“ a ponižujúcich príkazov a 

akejkoľvek nedobrovoľnej činnosti, diskriminácia spolužiaka napr. pri skupinovej práci), 

kyberšikana  

• telefonovanie, prijímanie a odosielanie SMS alebo MMS správy, využívanie internetového 

pripojenie cez mobilný telefón, fotografovanie a nahrávanie, hranie hier a používanie mobilného 

telefónu ako prehrávača hudby, používanie prenosného PC počas hodiny bez súhlasu vyučujúceho  

• fotenie a natáčanie videí žiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu  

• svojvoľné opustenie budovy školy a areálu školy  

• vyhadzovanie vecí z okna  

• nevhodné správanie sa v kaplnke  

• falšovanie podpisov a prepisovanie známok  

Po 5 zápisoch v klasifikačnom zázname si triedny učiteľ predvolá zákonného zástupcu žiaka.  

  

Kritériá na uloženie výchovných opatrení:  

1. Napomenutie od triedneho učiteľa dostane žiak za:  

• 3-5 zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o nepripravenosti 

na vyučovanie. Napomenutie sa uvedie do žiackej knižky.  

2. Pokarhanie od triedneho učiteľa dostane žiak za:  

• 6-8 zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o nepripravenosti 

na vyučovanie  

• 1-3 vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny  

3. Pokarhanie od riaditeľa školy  dostane žiak za:  

• 9-11 zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o nepripravenosti 

na vyučovanie  

• 4-6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín  

• ak zápisy v klasifikačnom zázname obsahujú nasledovné skutočnosti: urážanie učiteľa, arogantné 

správanie sa, vulgárne vyjadrovanie sa, klamstvo, vydieranie, šikanovanie, bitky, fajčenie a požitie 

zdraviu škodlivých látok v škole, úmyselné ublíženie na zdraví a poškodenie školského majetku, 

prinesenie predmetu do školy ohrozujúceho vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických 

zamestnancov  

4. Stupeň 2 dostane žiak za:  

• 12-14  zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o 

nepripravenosti na vyučovanie  



• 7-12 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín  

• opustenie budovy školy počas vyučovania bez vedomia učiteľa či vedenia školy  

• ak zápisy v klasifikačnom zázname obsahujú nasledovné skutočnosti, ale žiak je prístupný 

výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť: krádež, opakované:  urážanie učiteľa, 

arogantné správanie sa, vulgárne vyjadrovanie sa, klamstvo, vydieranie, šikanovanie (výsmech, 

používanie krutých prezývok, slovných urážok postrkovanie, zastrašovanie, podrážanie, vyhrážanie 

sa, svojvoľné požičiavanie si predmetov, oblečenia vymáhanie jedla, predmetov, peňazí, vydieranie, 

nútenie k vykonávaniu „nezmyselných“ a ponižujúcich príkazov a akejkoľvek nedobrovoľnej 

činnosti, diskriminácia spolužiaka napr. pri skupinovej práci), bitky, fajčenie a požitie zdraviu  

škodlivých látok alebo omamných látok v škole alebo na akciách organizovaných školou, úmyselné 

ublíženie na zdraví a  poškodenie školského majetku, prinesenie predmetu do školy ohrozujúceho 

vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov, fotenie a natáčanie videí 

žiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu  

5. Stupeň 3 dostane žiak za:  

• 15-17 zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o 

nepripravenosti na vyučovanie  

• 13 -15 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín  

• ak zápisy v klasifikačnom zázname obsahujú nasledovné skutočnosti a žiak nie je prístupný 

výchovnému pôsobeniu a neusiluje sa svoje chyby napraviť: opakované: urážanie učiteľa, arogantné 

správanie sa, krádež, vydieranie, šikanovanie (výsmech, používanie krutých prezývok, slovných 

urážok, postrkovanie, zastrašovanie, podrážanie, vyhrážanie sa, svojvoľné požičiavanie si predmetov, 

oblečenia, vymáhanie jedla, predmetov, peňazí, vydieranie, nútenie k vykonávaniu „nezmyselných“ 

a ponižujúcich príkazov a akejkoľvek nedobrovoľnej činnosti, diskriminácia spolužiaka napr. pri 

skupinovej práci), bitky, vulgárne vyjadrovanie sa, klamstvo, fajčenie a požitie zdraviu  škodlivých 

alebo omamných látok v škole alebo na akciách organizovaných školou, úmyselné ublíženie na zdraví 

a poškodenie školského majetku, prinesenie predmetu do školy ohrozujúceho vlastné zdravie a 

zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov,  fotenie a natáčanie videí žiakov a 

zamestnancov školy bez ich súhlasu  

6. Stupeň 4  dostane žiak za:  

• 18 a viac zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o 

nepripravenosti na vyučovanie  

• viac ako 15 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín  

• ak zápisy v klasifikačnom zázname obsahujú nasledovné skutočnosti, ale žiak nie je prístupný 

výchovnému pôsobeniu a neusiluje sa svoje chyby napraviť: opakované a zámerné: urážanie učiteľa, 

arogantné správanie sa, krádež, vydieranie, šikanovanie (výsmech, používanie krutých prezývok, 

slovných urážok postrkovanie, zastrašovanie, podrážanie, vyhrážanie sa, svojvoľné požičiavanie si 



predmetov, oblečenia, vymáhanie jedla, predmetov, peňazí, vydieranie, nútenie k vykonávaniu 

„nezmyselných“ a ponižujúcich príkazov a akejkoľvek nedobrovoľnej činnosti, diskriminácia 

spolužiaka napr. pri skupinovej práci), bitky, vulgárne vyjadrovanie sa, klamstvo, fajčenie a požitie 

zdraviu  škodlivých alebo omamných látok v škole alebo na akciách organizovaných školou, 

úmyselné ublíženie na zdraví a poškodenie školského majetku, prinesenie predmetu do školy 

ohrozujúceho vlastné zdravie a zdravie spolužiakov, pedagogických zamestnancov,  fotenie a 

natáčanie videí žiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu, nie je prístupný výchovnému pôsobeniu 

a neusiluje sa svoje chyby napraviť  

Zápis do klasifikačného záznamu má právo urobiť každý pedagóg, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa 

alebo vychovávateľka.  

  

Návrh na posudzovanie správania v štvrťroku:  

Ak sa žiak dopúšťa opakovane menej závažných priestupkov, bude mu uložené najskôr niektoré z 

výchovných opatrení  (napomenutie TU, pokarhanie TU, pokarhanie RŠ).  

Ak sa správanie zlepší, žiak sa neklasifikuje na konci klasifikačného obdobia zníženou známkou zo 

správania, na základe rozhodnutia VK a triedneho učiteľa.  

Ak sa žiak dopustí mimoriadne závažného priestupku, výchovné opatrenie má význam v tom, že je 

uložené bezprostredne po ňom. V takomto prípade však na konci klasifikačného obdobia prichádza 

do úvahy znížená známka zo správania. Nejde o dva tresty, lebo klasifikácia je zhodnotením 

správania za celé klasifikačné obdobie.   

Podobne postupujeme aj pri posudzovaní dochádzky. Neospravedlnené hodiny sa sčitujú dohromady. 

Po udelení opatrenia sa nevymazávajú.  

Skutočnosť, že žiak bude mať na konci obdobia zníženú známku zo správania, bude rodičom 

oznámené ihneď po schválení  pedagogickou radou.  

  

C/ OKAMŽITÉ A MIMORIADNE OPATRENIA VO VÝCHOVE  

  

Na základe zák. č. 245/2008 § 58 ods. 3 môže vedenie školy  prijať ochranné opatrenia v prípadoch, 

keď žiak jednorazovo, resp. opakovane svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a 

zdravie svoje, ostatných žiakov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje 

ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie.  



Okamžité opatrenia  

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie svoje, ostatných žiakov a 

účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje 

ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné 

opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do 

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického. Vedenie školy v prípade potreby bezodkladne 

privolá:  

• zákonného zástupcu  

• zdravotnú pomoc  

• policajný zbor  

Triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcim spisuje písomný záznam o prijatí opatrenia, ktorý predkladá 

na rokovanie výchovnej komisii školy. Triedny učiteľ o tom informuje zákonného zástupcu žiaka.  

  

Mimoriadne opatrenie  

Ak žiak svojím správaním a agresivitou opakovane ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že 

znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie a výchovná komisia riešila v 

jeho prípade prijatie okamžitého opatrenia riaditeľom školy 3krát,  riaditeľ školy má právo na návrh 

výchovnej komisie a po prerokovaní a schválení pedagogickou  radou školy použiť mimoriadne 

opatrenie a nariadiť žiakovi účasť na sedeniach s kvalifikovaným zamestnancom školy bez súhlasu 

zákonného zástupcu žiaka.   

   

Komisionálne skúšky  

1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky ak:  

a) je skúšaný v náhradnom termíne,  

b) vykonáva opravnú skúšku,  

c) o preskúšanie požiada zákonný zástupca,  

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa,  

e) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,  

f) plní osobitný spôsob školskej dochádzky,  

g) má povolené individuálne vzdelávanie,  

h) ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania.  



2. Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.  

3. Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, 

môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať opravnú skúšku.  

4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, 

klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – stupňom 

prospechu nedostatočný.  

5. Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako 

dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.  

6. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín, upozorní triedny učiteľ na túto 

skutočnosť vedenie školy. Riaditeľ školy môže na návrh vyučujúceho konkrétneho predmetu nariadiť 

komisionálne skúšky z učiva v celom rozsahu alebo z učiva tých tematických celkov, ktoré určí 

vyučujúci. Aby mohol byť žiak klasifikovaný v riadnom termíne, musí ich vykonať do klasifikačnej 

porady, ináč je neklasifikovaný. Termín komisionálnej skúšky určuje riaditeľstvo školy.  

7. Ak z niektorého predmetu žiak vymešká 30% a viac hodín v klasifikačnom období, 

vyučujúci do 2 týždňov pred klasifikačnou poradou upozorní vedenie školy, ktoré rozhodne o konaní 

komisionálnej skúšky. Skúška musí byť vykonaná do termínu klasifikačnej porady, inak je žiak z 

daného predmetu neklasifikovaný. Termín komisionálnej skúšky určuje riaditeľstvo školy.  

  

Oslovenie, pozdrav a komunikácia  

1. Žiaci oslovujú pracovníkov školy: pán(i) riaditeľ(ka), pán(i) učiteľ(ka), pán školník …  

2. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.  

3. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú.   

4. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.  

  

Dochádzka žiakov do školy a správanie počas vyučovania  

1. Žiaci prichádzajú do školy 10 minút pred začiatkom vyučovania, prezúvajú sa pri skrinkách 

na prízemí školy, kde si odkladajú obuv do skriniek, ktoré sú im určené. Žiaci dostanú na začiatku 

roka kľúč od skrinky za nenávratný poplatok 1 €, poplatok slúži na nevyhnutnú údržbu a opravy 

skriniek. V prípade straty alebo poškodenia im za poplatok 3 € bude vydaný nový kľúč. Prezúvajú sa 

do prezuviek (športová obuv nie je vhodná na prezúvanie sa), ktoré nenechávajú na podlahe čierne 

pásy. Vetrovky a kabáty si odkladajú na vešiakoch pred triedami. Po príchode na  záujmové krúžky 

čakajú pred budovou na vedúcich krúžkov.  



2. Žiaci môžu ísť do tried po prvom zvonení o 7:35 hodine. Skôr môžu ísť do tried len tí žiaci, 

ktorí majú 0. hodinu a to spolu s učiteľom, ktorý túto hodinu vyučuje.  

3. Budova školy sa uzatvára 7:50 hod. – začatím prvej vyučovacej hodiny.  

4. Vyučovanie sa začína modlitbou a modlitbou sa končí aj posledná vyučovacia hodina.  

5. Počas vyučovania a cez prestávky žiak nesmie opustiť budovu školy a školský dvor.  

6. K všetkým zamestnancom školy sa žiaci správajú zdvorilo, pri stretnutí ich pozdravia a aj v 

styku so spolužiakmi dodržiavajú pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní 

mladším žiakom.  

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

Skúšanému žiakovi nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy. Žiacku knižku musí mať 

žiak každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Žiacka knižka musí byť podpísaná rodičmi 

podľa podpisového vzoru vždy za uplynulý týždeň. Učebnice a zošity majú žiaci obalené a podpísané.  

8. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TSV, je povinný ospravedlniť sa 

vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od 

rodičov platí len na 1 deň.  

9. Poškodenie vnútorného zariadenia, areálu, budovy školy, osobných vecí pracovníkov školy 

alebo žiakov hradia žiaci z vlastných finančných nákladov, alebo ich dajú do pôvodného stavu, ak 

škodu spôsobili vlastnou nedbalosťou alebo úmyselne.  

10. Na vyučovacích hodinách TSV sú žiaci povinní nosiť športové oblečenie a športovú obuv 

podľa pokynov vyučujúcich, nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré majú žiaci počas vyučovania.   

11. Na vyučovacích hodinách, ktorých súčasťou sú praktické cvičenia, sa žiaci riadia pokynmi 

vyučujúcich.  

12. Na zabezpečenie poriadku v triede určuje triedny učiteľ 2 týždenníkov. Týždenníci sú 

zapísaní v triednej knihe. Zabezpečujú na vyučovanie potrebné pomôcky – kriedu, špongiu a iné, 

zotierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie triedy otvorením okien, ktoré sa môžu otvárať len cez 

vyučovacie hodiny, oznamujú neprítomných žiakov na jednotlivých hodinách, dbajú na úpravu 

triedy, poriadok. Hlásia neprítomnosť učiteľa v triede – v zborovni alebo u vedenia školy. 

Neprítomnosť hlásia 5 minút po zvonení. Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, zastavia vodu, 

zatvoria okná.  

13. Žiaci bez dovolenia učiteľa nevstupujú do zborovne, kabinetov.  

14. Všetky požiadavky – rôzne potvrdenia a podobne, vybavujú žiaci cez triednych učiteľov, do 

kancelárie chodia žiaci len vo výnimočných prípadoch.  

15. Pri odchode domov žiaci zdvihnú stoličky, vyčistia lavice od odpadkov, skontrolujú, či sú 

zatvorené okná, voda a opustia triedu na pokyn vyučujúceho. Za poriadok v triede zodpovedajú tí 



žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu. Žiakov odvedie ku skrinkám vyučujúci. Poslední z triedy 

odchádzajú s vyučujúcim aj týždenníci.  

16. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede, prípadne na chodbe, nevykláňajú sa z okien (tie 

majú byť zatvorené), nevykrikujú, nesedia na parapetných doskách a nevyhadzujú žiadne predmety 

z okien. Podľa rozvrhu vyučovacích hodín sa žiaci premiestňujú do príslušnej učebne počas prestávky 

alebo podľa pokynov učiteľa. Počas veľkej prestávky sa žiaci prechádzajú po chodbe a rešpektujú 

pokyny prítomného dozoru. Počas voľných hodín sa študenti zdržujú v triede, nenarúšajú priebeh 

vyučovania v iných triedach. Žiaci  

a študenti bez dovolenia triedneho učiteľa alebo vyučujúceho nepresúvajú stoly a stoličky v triede a 

mimo triedy.  

17. Na vyučovacích hodinách sedia žiaci na mieste, ktoré im určil triedny učiteľ, resp. vyučujúci 

daného predmetu.  

18. V školskej jedálni žiaci dbajú na kultúru stolovania, nepristupujú k výdaju jedál v kabáte 

alebo vo vetrovke, rešpektujú pokyny prítomných učiteľov, pracovníkov ŠJ a dozoru. Slušne čakajú 

v rade, nepredbiehajú sa. Po naobedovaní si zasunú stoličku, odnesú taniere. Do školskej jedálne 

chodia len žiaci, ktorí sa stravujú.  

19. Kaplnka je pre žiakov otvorená v čase školského vyučovania. Je to miesto modlitby, kde sa 

treba dôstojne správať. V stredu o 7:15 hod. je v kaplnke sv. omša. Žiaci, ktorí sa jej nezúčastnia, sa 

nezdržujú v blízkosti kaplnky a žiadnym spôsobom nerušia priebeh sv. omše.  

20. Ak žiak zistí nejakú stratu, nahlási to ihneď triednemu učiteľovi. Nájdené veci odnesie do 

kancelárie školy.  

21. Každý úraz treba ihneď nahlásiť dozor konajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi alebo 

vyučujúcemu predmetu, na ktorom došlo k úrazu.  

22. Školský klub vyvíja činnosť v určených priestoroch. Využíva aj školské ihriská. Činnosť 

školského klubu: ráno od 06:30 do 07:30, popoludňajšia činnosť od 11:25 do 16:30 hod.  

23. Do odborných učební, tried na vyučovanie jazykov, telocvične a posilňovne vstupujú žiaci 

len s vyučujúcim.  

24. Využívanie posilňovne v čase školského vyučovania je možné len so súhlasom 

zodpovedného učiteľa TEV, v mimo vyučovacom čase len po dohode s vedením školy.  

  



Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí  

1. Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo 

zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi 

individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie.  

2. Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti 

zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí v súlade s 

platnou legislatívou. Riaditeľ školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak vykonať 

rozdielové skúšky.   

    

PRAVIDLÁ  VZÁJOMNÝCH  VZŤAHOV  A VZŤAHOV  S 

PEDAGOGICKÝMI  ZAMESTNANCAMI  A ĎALŠÍMI  

ZAMESTNANCAMI  ŠKOLY  

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi   

Žiaci Katolíckej spojenej školy sa usilujú vnímať seba aj svojich spolužiakov ako Božie deti  hodné 

úcty a lásky. Preto sa správajú k sebe úctivo, priateľsky, navzájom sa rešpektujú a pomáhajú si. Žiak 

nešikanuje svojich spolužiakov, nevydiera ich a neubližuje im. V priestoroch školy aj na 

mimoškolských podujatiach sa správa tak, aby neohrozoval seba a zdravie svojich spolužiakov. 

Uplatňuje svoje práva, rešpektuje práva iných a plní si svoje povinnosti v zmysle tohto školského 

poriadku.  

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi   

Žiaci sa správajú slušne k svojim pedagógom, rešpektujú ich pokyny, plnia si povinnosti vyplývajúce 

s výchovno-vzdelávacieho procesu a zo školského poriadku a v prípade vzniknutých problémov 

požiadajú o radu alebo pomoc triedneho učiteľa. Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese 

akceptujú práva žiakov.  

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a ďalšími zamestnancami školy   

Žiaci uplatňujú pravidlá slušného správania aj vo vzťahu k ostatným zamestnancom školy. Usilujú sa 

vnímať ich ako ľudí, ktorí im slúžia, a sú im za ich službu vďační.  

    



PRÁVA  A POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV  

  

Práva a povinnosti rodiča  

1. Povinnosť prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy (§ 36 Zákona 245/2008Z.z. – ďalej 

školský zákon).  

2. Povinnosť vyjadriť sa k prihláške žiaka na strednú školu (§ 36 škol. zákona).  

3. Povinnosť vyjadriť sa k odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky (§ 43 škol. zákona).  

4. Povinnosť vyjadriť sa k zaradeniu dieťaťa do špeciálnej školy, špeciálneho výchovného 

zariadenia (vyhláška č 212/1991 Z. z.).  

5. Povinnosť písomne sa vyjadriť k navrhnutému psychologickému vyšetreniu dieťaťa 

(vyhláška č. 43/1996 Z. z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve).  

6. Povinnosť s úhradou príspevkov v ŠKD ( zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve.  

  

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä  

1. Sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého 

dieťaťa.  

2. Zastupovanie maloletého dieťaťa.  

3. Správa majetku maloletého dieťaťa  

4. Povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie, starať sa spoločne o deti, 

vytvárať zdravé rodinné prostredie, osobná starostlivosť o deti a domácnosť.  

5. Pri rozvode rodičov súd rozhodnutím upraví výkon rodičovských práv a povinností k 

maloletému dieťaťu, kto ho bude zastupovať, resp. úprava styku rodiča s dieťaťom.   

Zákonný zástupca žiaka má právo  

1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom 

informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s 

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.  

2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a 

školským poriadkom.  

3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.  



4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.  

5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.  

6. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.  

7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy.  

8. Vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a 

vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a 

záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na 

slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami 

výchovno-vzdelávacej sústavy.  

  

Zákonný zástupca žiaka je povinný  

1. 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.  

2. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností.  

3. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom.  

4. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno - 

vzdelávacie potreby.  

5. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, 

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

priebeh výchovy a vzdelávania.  

6. Nahradiť každú  škodu na majetku školy, ktorú žiak zavinil.  

7. Oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka, ak sa nemôže zúčastniť 

na výchove a vzdelávaní v škole. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa 

uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných 

prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.  

8. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola 

môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť 



jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Platí, ak smernica 

neupravuje inak. 

9. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou z 

jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden deň od triedneho učiteľa, na viac ako 

jeden deň od riaditeľa školy. So súhlasom riaditeľa školy sa umožňuje žiakom účasť na súťažiach 

pod pedagogickým dozorom učiteľa a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.  

10. Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne najmä prostredníctvom 

žiackej knižky.  

  

 Spolupráca školy a rodiny  

1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je 

internetová žiacka knižka /IŽK/. Do IŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy.  

2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia 

a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.  

3. Pri zápise do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob 

kontaktu s rodičmi, napr. rozhovor na triednom RZ, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva 

v rodine...  

  

Požiadavky na verejnosť  

1. Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný sa ohlásiť a uviesť účel 

návštevy. Zodpovedný pracovník mu poskytne informácie, prípadne sprostredkuje kontakt s inými 

zamestnancami školy alebo žiakmi.  

2. Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy a do učební počas vyučovania, 

pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupcom. Na tieto 

účely sa využívajú konzultačné hodiny.  

3. Lektor (alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú či inú 

dohodnutú činnosť v školských priestoroch), je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce v zmysle 

stanovených legislatívnych noriem, za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a 

zúčastnených zamestnancov školy na predmetnej činnosti, ako aj za ochranu školského majetku. 

Prevádzkovanie činnosti je späté s dodržiavaním daného školského poriadku a všetkých interných 

smerníc školy.  

  



    

PRÁVA  A POVINNOSTI  ZAMESTNANCOV  ŠKOLY  

Učiteľ má právo  

1. Podieľať sa na rozhodovaní o zásadných otázkach pedagogicko-organizačného 

zabezpečenia chodu školy. Dávať návrhy pri tvorbe plánu práce školy, PK, výchovného poradenstva 

a iných pedagogických dokumentov.  

2. Podávať návrhy na zlepšenie organizácie výchovno-vzdelávacej práce a materiálneho 

zabezpečenia školy.  

3. Na ochranu svojho zdravia a zabezpečenie primeraných pracovných podmienok.  

4. Združovať sa v profesijných, záujmových a odborových organizáciách.  

5. Na ochranu svojich opodstatnených požiadaviek odborovou organizáciou alebo 

zamestnaneckou radou.  

6. Tvorivo inovovať výchovno-vzdelávací proces, dávať návrhy na tvorbu školského 

vzdelávacieho programu.  

7. Navrhovať výchovné opatrenia, znížené známky zo správania a očakávať, že žiaci budú 

rešpektovať pravidlá spoločenského správania a školského poriadku.  

  

Učiteľ je povinný  

1. Dôsledne dodržiavať práva dieťaťa.  

2. Dôsledne plniť úlohy vyplývajúce z jeho pracovnej náplne.  

3. Včas nastupovať na vyučovaciu hodinu, včas ju skončiť.  

4. Nepreťažovať žiakov nadmernými požiadavkami.  

5. Využívať dostupné učebné pomôcky, ktoré si pripraví v dostatočnom časovom predstihu.  

6. Dbať na ochranu majetku školy.  

7. Pri rokovaní s rodičmi rešpektovať osobnosť rodiča, nepopierať mu jeho práva a rozhovor 

viesť v duchu spolupráce.  

8. Po príchode do školy sa zapísať do dochádzkového listu a pozrieť si zastupovanie. Pri 

odchode zo školy si zapísať čas odchodu.  

9. Triednu knihu odložiť po každej vyučovacej hodine na určené miesto.  

10. Zápisy o učive, neprítomnosť žiakov robiť na každej vyučovacej hodine.  



11. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny skontrolovať poriadok v triede. Na prvom stupni 

odovzdá žiakov vychovávateľke, resp. odvedie do šatne. Na druhom stupni učiteľ, ktorý mal poslednú 

vyučovaciu hodinu, odvedie žiakov do šatne.  

12. Na vyučovanie sa zodpovedne pripravovať.  

13. Okrem učebníc a učebných textov používať na vyučovaní aj iné pomôcky, ktoré rozvíjajú 

vzdelanostnú úroveň žiakov a súvisia s učebnými osnovami.  

14. Kontrolovať úpravu zošitov, zaobchádzanie s učebnicami, zovňajšok žiaka.  

15. Všímať si zdravotný stav žiakov, vštepovať im návyky kultúrneho stolovania a kultúrneho 

spôsobu života.  

16. Dôsledne sledovať správanie žiakov, monitorovať náhle zmeny v správaní, zabezpečovať 

prevenciu proti šikanovaniu a iným sociálno-patologickým javom.  

17. Podporovať rozvoj záujmovej činnosti žiakov a podľa svojich možností ju viesť. Učí ich 

zachovávať pravidlá bezpečnosti práce, dopravy, ochrany životného prostredia.  

18. Dbať na bezpečnosť žiakov, zodpovedá za ich zdravie v priestoroch školy.  

19. Spolupracovať s rodičmi žiakov.  

20. Nepoužívať telesné tresty ani nevhodné verbálne či neverbálne tresty.  

21. Zastupovať neprítomných pracovníkov a v prípade naliehavých prác na škole pomôcť pri 

ich zabezpečovaní.  

22. Pracovať podľa zadelenia v predmetových komisiách a v metodickom združení.  

23. Vo svojom konaní musí postupovať rozvážne, nie unáhlene a nerozmyslene. Musí dbať, aby 

sa nepoškodilo dobré meno učiteľa. Nepoužíva vulgárne výrazy. Stmeľuje pedagogický kolektív. 

Svojím konaním a rozhodovaním, vyjadrovaním a správaním nenarúša medziľudské vzťahy ani 

pracovnú atmosféru školy.  

24. Neupierať žiakom právo na vzdelávanie, nevylučuje ho z určitých činností (ak na to nie je 

zdravotný dôvod). Dáva žiakovi priestor na vyjadrenie svojich názorov, postojov a vlastnej tvorivosti.  

25. Dbať na dodržiavanie práva na ochranu súkromia, cti a povesti žiaka.  

26. Bezodkladne uskutočňovať opatrenia pri zistení šikanovania alebo jeho náznakoch.  

27. Včas a vhodným spôsobom hodnotiť výkon žiaka a umožňuje mu právo na informácie.  

28. Pri hodnotení a klasifikácii dodržiavať metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu.  

29. V plnej miere dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov.  

30. Vo vymedzenom čase a priestore čo najzodpovednejšie vykonávať dozor nad žiakmi.  

31. Svoju neprítomnosť na pracovisku ohlásiť vedeniu školy bezodkladne.  

32. Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom zamestnania.  

  



Povinnosti učiteľa, ktorý vykonáva pedagogický dozor  

1. Konať dozor nad žiakmi v škole cez prestávky, pred i po vyučovaní. Na zabezpečenie dozoru 

nad žiakmi v škole je vypracovaný rozvrh dozoru, ktorý vypracuje zástupca riaditeľa školy a je 

vyvesený na viditeľnom mieste.  

2. Dozor v škole začína o 7.35 hod. a končí o 13.30 h. Učitelia vykonávajú dozor nad žiakmi 

aj mimo školy na exkurziách a inej činnosti predpísanej učebnými osnovami.  

3. Učitelia, ktorí vykonávajú dozor v škole, dbajú na poriadok pred vyučovaním v dobe 

prestávok a po vyučovaní, a to v triedach aj na chodbách.  

4. Učiteľ konajúci dozor sa cez prestávky zdržuje striedavo na chodbe a v učebniach žiakov. 

Zabraňuje porušovaniu disciplíny a poriadku, znečisťovaniu a poškodzovaniu školských priestorov a 

majetku školy, zamedzuje zbytočnému hluku a pobehovaniu žiakov po učebniach, chodbách, 

zhlukovaniu sa žiakov na toaletách, atď.  

5. Učitelia vykonávajú dozor nad žiakmi v školskej jedálni podľa zadelenia rozvrhom dozorov.   

6. Pri porušení povinností sa postupuje v zmysle platnej legislatívy a pracovného  poriadku pre 

zamestnancov školy.  

Práva a povinnosti školníka  

1. Pracovník vo funkcii školníka využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka 

práce a ďalších právnych predpisov.  

2. Je členom kolektívu pracovníkov školy a má právo zúčastňovať sa všetkých akcií a podujatí 

v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote školy.  

3. Zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy.  

4. Čistí príchodové chodníky do školy a v zimnom období z nich odpratáva sneh a posýpa 

prístupové cesty, schody a chodníky inertným materiálom.  

5. Vykonáva všetky údržbárske a domovnícke práce, okrem tých ktoré vyžadujú odborný 

zásah.  

6. Dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia.  

7. Dbá, aby žiaci udržiavali v priestoroch budovy školy čistotu, neničili spoločný majetok.   

8. Dbá, aby boli vodovodné, elektrické a iné zariadenia v budove v bezchybnom stave.  

9. Plní ďalšie úlohy podľa priebežných príkazov zástupcu riaditeľa školy.  

  



Práva a povinnosti upratovačky  

1. Upratovačky majú na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, pracovného 

poriadku a ďalších platných predpisov a smerníc.  

2. Udržiavať pridelené upratovacie priestory v náležitej čistote a vzornom poriadku, preto robia 

okrem ďalších ustanovení bežné a veľké upratovanie im pridelených priestorov, vrátane čistenia 

okien.  

3. Pracovné úlohy upratovačiek sú určené podľa prideleného rajónu.  

4. Pri bežnom upratovaní upratujú pridelené priestory nasledovne:  

• denne pozametajú a povytierajú navlhko podlahy všetkých pridelených miestností, poutierajú prach 

z okenných rámov, zo všetkého zariadenia, riadne vyvetrajú, umyjú umývadlo, 1 krát týždenne utrú 

prach z vykurovacích telies,  

• denne povytierajú podlahy záchodov teplou vodou, umyjú toalety,   

• denne umyjú šatne a vestibul ráno po začatí vyučovania,  

• raz za týždeň umyjú obkladové dlaždice na WC  

5. Pri veľkom upratovaní, ktoré sa robí dvakrát do roka, upratujú pridelené priestory 

nasledovne:  

• umyjú podlahy všetkých učební a ostatných pridelených miestností, schodíšť, chodieb a 

hygienických zariadení  

• ometú steny učební a ostatných zariadení  

• očistia všetky okná, okenné rámy zvonka i zvnútra, skrine, sokle, obkladačky, zárubne, dvere, 

tienidlá lustrov, sklá na skrinkách  

6. Pri práci sú povinné používať všetky pridelené osobné ochranné prostriedky.  

7. Po skončení upratovania skontrolujú či sú zatvorené okná, riadne uzavretý vodovod, 

uzamknú budovu školy.  

8. Vykonávajú aj iné práce, najmä školnícke, ak je školník poverený inými úlohami alebo 

neprítomný v zariadení z dôvodu PN a OČR. V práci sa riadia pokynmi školníka, zástupcu riaditeľa 

alebo riaditeľa školy. Zistené chyby a závady denne oznamujú školníkovi alebo vedeniu školy, resp. 

zapisujú do zošita závad.  

9. Zabezpečujú zásobovanie sociálnych priestorov príslušnými potrebami.  

  

  



 

Vzťahy žiakov s nepedagogickými zamestnancami školy  

1. Žiak je povinný správať sa slušne, s úctou a rešpektom ku všetkým zamestnancom školy.  

2. Žiak je povinný rešpektovať pokyny nepedagogických zamestnancov školy, ktorí sú 

poverení vykonávaním dozoru (napr. v šatni)  

3. Žiak je povinný rešpektovať pokyny nepedagogických zamestnancov súvisiacich s 

udržiavaním čistoty a poriadku školy, so šetrením školského majetku a energií.  

     



Príloha č. 1: Štatút výchovnej komisie  

Štatút výchovnej komisie  

Výchovná komisia (VK) je poradný orgán, ktorého cieľom je spolupracovať a pomáhať vedeniu 

školy, pedagogickým pracovníkom a rodičom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. 

Jej úlohou je posudzovať a riešiť priestupky žiakov proti vnútornému poriadku školy a zároveň 

aktivizovať žiakov na odstránenie a zmenu svojho nežiaduceho správania. Žiakom dáva možnosť 

predísť uloženiu negatívnych výchovných opatrení ešte pred klasifikáciou.  

  

Výchovná komisia rieši také skutočnosti, ktoré presahujú možnosti riešenia triednym učiteľom, napr.:  

• závažné priestupky žiakov voči školskému poriadku  

• nedbalú školskú dochádzka  

• problémové správanie  

• výrazné zhoršenie prospechu  

• výchovné podnety od pedagógov a rodičov  

• prestup žiakov iných škôl Členovia VK:  

• zástupca vedenia školy  

• výchovný poradca  

• špeciálny pedagóg  

• katechéta  

• kňaz  

Podľa potreby si predseda VK na zasadnutie prizve triedneho učiteľa, žiaka, zákonného zástupcu 

žiaka, iných pedagogických zamestnancov školy, školského koordinátora prevencie šikanovania a 

drogovej prevencie, odborníka z centra PPSP.  

Výchovná komisia zasadá na požiadanie vedenia školy, triedneho učiteľa alebo iného člena 

pedagogického kolektívu, príp. rodiča podľa potreby, najmenej však štyrikrát v školskom roku 

spravidla mesiac pred klasifikačnou poradou.  

Zápisy zo zasadnutia VK budú obsahovať:  

• údaje o žiakovi (meno a priezvisko, trieda, meno a priezvisko zákonného zástupcu)  

• výchovno-vzdelávacie problémy – konkretizovať, o aký problém ide, kedy sa vyskytol, frekvencia, 

intenzita  



• postupy triedneho učiteľa pri doterajšom riešení problémov a jeho výsledky (mal by predchádzať 

pohovor so žiakom a rodičom, predložiť zápis z pohovoru prípadne doklad o predvolaní zákonného 

zástupcu)  

• návrhy na riešenie daného problému  

Pri zasadnutí VK, na ktorom bude prítomný zákonný zástupca žiaka, bude zákonný zástupca 

oboznámený s uvedenými skutočnosťami ako aj s možnými následkami vyplývajúcimi z nedodržania 

stanovených požiadaviek na zmenu správania žiaka – výchovné opatrenia, oznámenie na odbor soc. 

vecí atď. V spolupráci s rodičom potom VK prerokuje konkrétne možnosti na riešenie problému, 

stanoví úlohy, termín a spôsob kontroly výsledkov. V závere zasadnutia sa rodič vyjadrí a písomne 

potvrdí svoj súhlas či nesúhlas s dohodnutými požiadavkami.  

Zo zasadnutia VK sa vyhotovia tri zápisy, ktoré podpíšu členovia VK a zákonný zástupca žiaka. 

Zápisy sú určené pre:   

• dokumentáciu VK  

• zákonného zástupcu žiaka  

• triedneho učiteľa  

  

Na klasifikačnej porade triedny učiteľ oboznámi pedagogickú radu s výsledkami riešenia daného 

problému a navrhne výchovné opatrenie.  

  


