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ŠKOLSKÝ PORIADOK  

PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU 
 

 

 

Organizácia Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika 

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
37833791 

PSČ a obec   966 71 Župkov 

Ulica a číslo Župkov 18 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán  Mgr. Iveta Tomášová 

 

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov 

schvaľuje túto vnútornú smernicu.  

Týmto sa ruší Školský poriadok pre základnú školu zo dňa  1. septembra  2018.  

Platnosť a účinnosť Školského poriadku pre základnú školu je od  1. septembra 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Župkov 15. 07. 2022                                                      Mgr. Iveta Tomášová,  riaditeľka školy 

 

 

Prerokované a odsúhlasené dňa: 31. 8. 2022 
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V zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva riaditeľka školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade a rade školy Školský poriadok  pre základnú školu ZŠ s MŠ Miroslava 

Bielika, Župkov 18 (ďalej len „školský poriadok“). 

 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Tento školský poriadok sa vzťahuje na všetkých žiakov, pedagogických a odborných 

zamestnancov, nepedagogických zamestnancov  a na zákonných zástupcov žiakov Základnej 

školy s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18 (ďalej len „škola“). 

2. Školský poriadok upravuje racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času 

a predchádzanie školským a pracovným úrazom. 

3. Školský poriadok utvára dobré predpoklady na chod školy a bezpečnosť ľudí v nej. 

4. Školský poriadok  obsahuje vnútorné poriadky pre počítačovú učebňu, jazykovú učebňu, 

audiovizuálnu učebňu, šatne, biologicko-chemickú učebňu, učebňu technickej výchovy, 

školskú knižnicu, telocvičňu, malú telocvičňu, školskú kuchynku, školský klub detí a školskú 

jedáleň. 

 

Článok 2 

Organizácia školského roka 

Obdobie školského vyučovania sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok sa 

začína 1. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Druhý polrok sa 

začína 1. februára a končí sa 30. júna bežného roka. 

V škole sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch prázdnin a pracovného pokoja sa v škole 

nevyučuje. 

Posledný vyučovací deň 1. polroka aktuálneho školského roka škola vydáva výpis 

z klasifikácie. Na písomné požiadanie zákonných zástupcov škola vydá žiakovi vysvedčenie za 

1. polrok. Vysvedčenie za oba polroky školského roka sa vydáva žiakom v posledný vyučovací 

deň  2. polroka.  

Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, jarné 

prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (od 

skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku). 

Zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, môže riaditeľka školy 

poskytnúť najviac päť dní voľna v danom školskom roku. 

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

epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľka školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy, 

prípadne na základe odporúčania/rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom rozhodnúť o 

poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni. 
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Článok 3 

Organizácia vyučovacieho dňa 

3.1 Začiatok vyučovania, vyučovací čas, prestávky 

Začiatok vyučovania je stanovený na 7.55 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. 

Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 5, 10, 20 a 30 minútové. Prestávka na konzumáciu 

desiaty nasleduje po 2. vyučovacej hodine a trvá 10 minút. Po 3. vyučovacej hodine je prestávka 

na pohyb v trvaní 20 minút. Obedňajšie prestávky sú po 4. (1. stupeň) a 5. vyučovacej hodine 

(2. stupeň) a trvajú 30 minút. V čase mimoriadnej pandemickej situácie sa prestávky upravujú 

tak, aby rešpektovali platné usmernenia ÚVZ SR, prípadne MŠVVaŠ SR. 

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín pre danú triedu, ktorý schválila 

riaditeľka školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a 

ostatní zamestnanci školy. 

 

3.2 Časové rozdelenie dňa 

 

od do činnosť 

7,55 8,40 1. vyučovacia hodina 

8,40 8,45 malá prestávka 

8,45 9,30 2. vyučovacia hodina 

9,30 9,40 prestávka na desiatu 

9,40 10,25 3. vyučovacia hodina 

10,25 10,45 prestávka na pohyb 

10,45 11,30 4. vyučovacia hodina 

11,30 12,00 obedňajšia prestávka pre žiakov 1. stupňa 

11,35 12,20 5. vyučovacia hodina pre žiakov 2. stupňa 

12,20 12,50 obedňajšia prestávka pre žiakov 2. stupňa a zamestnancov školy 

12,00 12,45 5. vyučovacia hodina pre žiakov 1. stupňa 

12,50 13,35 6. vyučovacia hodina 

13,35 13,40 malá prestávka 

13,40 14,35 7. vyučovacia hodina 

14,35  odchod zo školy/realizácia ZÚ 

 

Časové rozdelenie dňa na zamedzenie šírenia pandémie 

 

od do činnosť 

7,55 8,40 1. vyučovacia hodina 

8,40 8,45 malá prestávka 

8,45 9,30 2. vyučovacia hodina 

9,30 9,40 prestávka na desiatu 

9,40 10,25 3. vyučovacia hodina 

10,25 10,45 prestávka  
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10,45 11,30 4. vyučovacia hodina 

11,30 12,00 obedňajšia prestávka pre žiakov 1. stupňa 

11,35 12,20 5. vyučovacia hodina pre žiakov 2. stupňa 

12,20 12,50 obedňajšia prestávka pre žiakov 2. stupňa a zamestnancov školy 

12,00 12,45 5. vyučovacia hodina pre žiakov 1. stupňa 

12,50 13,35 6. vyučovacia hodina 

13,35 13,40 prestávka 

13,40 14,35 7. vyučovacia hodina 

14,35  odchod zo školy/realizácia ZÚ 

 

 

Vyučovací proces je organizovaný v kmeňových triedach,  špeciálnych učebniach, 

školskej knižnici, žiackej kuchynke a telocvičných priestoroch podľa rozpisu schváleného 

riaditeľkou školy. Vyrušovať žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov počas 

vyučovania  je zakázané.  

 

Článok 4 

Práva a povinnosti žiakov a zákazy pre žiakov 

4.1 Práva žiakov 

Každý žiak má právo 

1. na výchovu a vzdelávanie: 

• v bezpečnom a zdravom prostredí, 

• v materinskom jazyku, 

• zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií, 

• primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu. 

2. na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu; 

3. na bezplatné vzdelanie; 

4. na bezplatné zapožičiavanie edukačných publikácií na povinné vyučovacie predmety; 

5. na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami 

a záľubami v rozsahu ustanovenom štátnym a školským vzdelávacím programom; 

6. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov; 

7. žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo 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; 

8. k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď; 

9. na omyl, zmenu názoru a právo na vývin; 

10. na objektívne a spravodlivé hodnotenie; 

11. dobrovoľne sa zapájať podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných 

aktivít, ktoré organizuje škola; 

12. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagogických a odborných 

zamestnancov školy, nepedagogických zamestnancov školy i spolužiakov, má právo 

byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti, zneužívania a využívania; 
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13. v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na 

vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise; 

14. aby výchovné opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou 

dôstojnosťou žiaka; 

15. na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a 

zdravotný stav; 

16. na slobodnú voľbu záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami; 

17. na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi; 

18. stravovať sa v Školskej jedálni pri škole; 

19. na rešpektovanie základných psychohygienických noriem vo výchovno-vzdelávacom 

procese zo strany učiteľov (najviac dve písomné práce trvajúce viac ako 20 minút a 

najviac 2 klasifikované ústne odpovede počas jedného školského dňa); 

20. ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo 

závažného dôvodu; 

21. na začiatku školského roka si vybrať, s kým chce sedieť. Spoločne s triednym učiteľom 

si každá trieda vytvorí zasadací poriadok (vyvesený v triede), ktorý sa stáva pre žiakov 

záväzným; zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné meniť len so súhlasom 

triedneho učiteľa, prípadne vyučujúceho daného predmetu; 

22. na prestávky, ako ich stanovuje školský poriadok v časti časové rozdelenie dňa. 

 

 

4.2 Povinnosti žiakov 

K povinnostiam žiaka patrí 

1. osvojiť si kľúčové kompetencie (vedomosti, zručnosti a návyky) poskytované 

základnou školou; 

2. osvojiť si a uplatňovať základné pravidlá správania sa v škole, rešpektovať jej 

zameranie a svojimi vzájomnými vzťahmi prispieť k dobrej atmosfére; 

3. osvojiť si zásady mravného správania, vedomosti a praktické zručnosti na veku 

primeranej úrovni; 

4. svojím vystupovaním a činnosťou neobmedzovať osobnú slobodu iných a neohrozovať 

ich mravnosť, zdravie a bezpečnosť; 

5. osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich; 

6. byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a odborných zamestnancov školy 

a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe, rodine i škole; 

7. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných;  

8. v čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu, resp. iného vírusu mať 

prekryté horné cesty dýchacie ochrannou pomôckou, odporúčanou a schválenou ÚVZ, 

prípadne MŠVVaŠ SR. Tvárový štít sa nepovažuje za ochrannú pomôcku na prekrytie 

horných dýchacích ciest; 

9. počas dištančného vzdelávania musí byť žiak on-line pripojený, ak nie je  u lekára alebo 

PN a mať zapnutú kameru. Ak žiak kameru nevlastní, škola mu ju môže zapožičať na 

nevyhnutne potrebný čas; 
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10. dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí; 

11. byť v škole vhodne a čisto upravený, nevzbudzovať pohoršenie svojím zovňajškom; 

12. šetriť školské vybavenie a zariadenia, nepoškodzovať ich, hospodárne zaobchádzať 

s edukačnými publikáciami a učebnými pomôckami; 

13. dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie 

pokyny obsiahnuté v školskom poriadku; 

14. prichádzať do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy; 

15. udržiavať poriadok v miestnostiach školy, v telocvični, v školskej jedálni i v okolí 

školy; 

16. správať sa na verejnosti, v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní aj cez prázdniny 

tak, aby nepoškodzoval dobré meno školy; 

17. zachovávať osobnú hygienu, obliekať sa v súlade s hygienickými i mravnými 

požiadavkami (obuv a vrchné ošatenie si odkladať do šatňových skriniek). 

18. Za nevhodné oblečenie u dievčat sa považujú tričká s hlbokým výstrihom, tričká na 

tenkých ramienkach alebo bez ramienok, minisukne s dĺžkou kratšou ako do polovice 

stehien, u dievčat a chlapcov nosenie šiltoviek vo vnútorných priestoroch školy, krátke 

nohavice na úrovni spodnej bielizne. 

 

4.3 Zákazy pre žiakov  

Žiakom sa zakazuje: 

1. Fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou. 

2. Prinášať do školy alebo na činnosti  organizované školou alkoholické nápoje, návykové 

látky (drogy) či iné zdraviu škodlivé látky, nebezpečné a život ohrozujúce predmety 

(napr. nože, petardy,...); ďalej sa zakazuje požívať alkohol, návykové látky, používať 

nebezpečné predmety v škole alebo pri činnostiach organizované školou, byť pod ich 

vplyvom v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. 

3. Prechovávať návykové látky v škole, v areáli školy, ako aj na akciách usporiadaných 

školou. 

4. Prinášať a distribuovať (ponúkať, dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky ďalším 

osobám v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. 

5. Vulgárne sa vyjadrovať na vyučovacích hodinách, v priestoroch školy i mimo nej pri 

činnostiach organizovaných školou.  

6. Písať vulgárne slová, kresliť vulgárne piktogramy po stenách školy, po vnútornom 

zariadení školy, po budove školy, múroch, plotoch, vonkajších múrikoch, po budovách 

telocvične a školskej jedálne, ako aj po budovách obcí Kľakovskej doliny. 

7. Manipulovať s IKT technikou nachádzajúcou sa v triedach a miestnostiach školy bez 

súhlasu vyučujúceho, s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy 

(alarm, kamerový systém, hasiace prístroje, elektrické vedenie, bezpečnostné zámky, 

...). 

8. Konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu (výnimku majú diabetici). 

9. Konzumovať v budove a areáli školy nikotínové vrecká, kolové a kofeínové nápoje, 

energetické nápoje. 
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10. Nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky. V prípade straty či 

odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy 

priniesol. 

11. Do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv. 

12. Vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať okná a vykláňať sa z nich, 

vyhadzovať von a vhadzovať dnu papiere, odpadky či školské pomôcky, vystupovať na 

lavice, sadať na školské lavice a školský nábytok (komody), hojdať sa na stoličkách. 

13. V areáli školy v čase vyučovania od 7.45 – 14.30 hod. mať zapnutý mobil a iné 

elektronické médiá a používať ich (MP3, MP4, iPOD a iné). V prípade vážneho dôvodu 

po dohode s triednym učiteľom (vyučujúcim) bude žiakovi umožnené telefonovanie. 

14. Bez súhlasu dotyčnej osoby fotiť mobilným telefónom, robiť záznam počas vyučovania, 

prestávok a mimoškolskej činnosti, nahrávať správanie a činnosť žiakov, pedagógov 

a zamestnancov školy.  

15. Posielať hanlivé SMS a MMS správy, erotické obrázky (fotografie) prostredníctvom 

bluetooth a iných mobilných služieb. 

16. Ohrozovať, zastrašovať alebo zámerne ubližovať inému žiakovi – fyzicky útočiť, 

urážlivo prezývať, nadávať, vysmievať sa, alebo inými príkazmi vykonať určitý skutok 

proti vôli iných žiakov. 

17. Kradnúť predmety, peniaze, veci, patriace škole, iným žiakom, zamestnancom školy, 

cudzím osobám alebo organizáciám. 

18. Do školy nosiť módne výstrelky (piercing, croptop, šiltovky,...) alebo predmety, ktoré 

majú medzi žiakmi skrytý význam, napr. umelé farebné náramky. Ďalej sa žiakom 

zakazuje maľovať nechty výraznou farbou laku (červený, modrý, zelený, oranžový, 

čierny, neónové farby) a nosiť výrazný make-up. 

19. Poškodzovať majetok nachádzajúci sa v obciach Kľakovskej doliny (Kľak, Ostrý Grúň, 

Hrabičov, Župkov, Horné Hámre, Píla, Veľké Pole).  

20. Zdržiavať sa vo večerných (od 21,00 hod.) a nočných hodinách na diskotékach, 

v pohostinstvách, v reštauračných zariadeniach a pod. bez prítomnosti zákonných 

zástupcov alebo dospelého rodinného príslušníka. 

 

 

Článok 5 

Výchovné opatrenia 

Medzi výchovné opatrenia patria pochvaly, ocenenia a opatrenia na posilnenie 

disciplíny žiakov. 

 

5. 1  Pochvaly a ocenenia 

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, 

za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola 

udeľuje : 

• pochvalu od vyučujúceho do elektronického klasifikačného záznamu, 

• pochvalu od triedneho učiteľa (ďalej len TU), 
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• pochvalu od riaditeľa školy (rš), 

• ocenenie od zriaďovateľa školy. 

Starosta obce Župkov každoročne oceňuje žiaka/žiakov školy titulom Žiak školy. 

   

5.1.1 Kritériá na udelenie pochvál a ocenenia  

Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach, aktivitách školy a za výborný prospech môže 

byť žiakovi udelená pochvala triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo ocenenie 

zriaďovateľom školy.  

 

 

KRITÉRIÁ BODY 

Dlhodobá pomoc triednemu učiteľovi za klasifikačné obdobie 15 

Dlhodobé vytváranie pozitívnej klímy v triede za klasifikačné obdobie 15 

Aktívna práca na vyučovaní za klasif. obdobie (po prerokovaní s vyučujúcimi) 30 

Prospech 1,0 za klasifikačné obdobie 140 

Prospech do 1,5 za klasifikačné obdobie 70 

Dlhodobá pomoc spolužiakovi pri učení sa za klasifikačné obdobie 10 

Dlhodobá pomoc spolužiakovi pri prekonávaní jeho dočasných zdravotných 

problémov za klasifikačné obdobie 

10 

Účasť na kultúrnom podujatí (1 vystúpenie) 20 

Pomoc pri organizovaní kultúrneho/športového podujatia (1 podujatie) 10 

Účasť v školskej/medzitriednej súťaži, turnaji bez umiestnenia (1 účasť) 10 

1. miesto v školských turnajoch a súťažiach 20 

Účasť v školskom kole postupovej súťaži bez umiestnenia (1 účasť) 10 

3. miesto v školskom kole postupovej súťaže 20 

2. miesto v školskom kole postupovej súťaže 25 

1. miesto v školskom kole postupovej súťaže 30 

Úspešný riešiteľ v školskom kole postupovej súťaže 10 

Účasť v obvodnom kole postupovej súťaže bez umiestnenia 20 

3. miesto v obvodnom kole postupovej súťaže 25 

2. miesto v obvodnom kole postupovej súťaže 30 

1. miesto v obvodnom kole postupovej súťaže 35 

Úspešný riešiteľ v obvodnom kole postupovej súťaže 25 

Účasť v okresnom kole postupovej súťaže bez umiestnenia 25 

3. miesto v okresnom kole postupovej súťaže 30 

2. miesto v okresnom kole postupovej súťaže 35 

1. miesto v okresnom kole postupovej súťaže 40 

Úspešný riešiteľ v okresnom kole postupovej súťaže 30 

Účasť v regionálnom kole postupovej súťaže bez umiestnenia 30 

3. miesto v regionálnom kole postupovej súťaže 35 

2. miesto v regionálnom kole postupovej súťaže 40 
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1. miesto v regionálnom kole postupovej súťaže 45 

Úspešný riešiteľ v regionálnom kole postupovej súťaže 35 

Účasť v krajskom kole postupovej súťaže bez umiestnenia 40 

3. miesto v krajskom kole postupovej súťaže 45 

2. miesto v krajskom kole postupovej súťaže 50 

1. miesto v krajskom kole postupovej súťaže 55 

Úspešný riešiteľ v krajskom kole postupovej súťaže 45 

Účasť v celoslovenskom kole postupovej súťaže bez umiestnenia 70 

3. miesto v celoslovenskom kole postupovej súťaže 75 

2. miesto v celoslovenskom kole postupovej súťaže 80 

1. miesto v celoslovenskom kole postupovej súťaže 85 

Úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole postupovej súťaže 75 

Účasť v nepostupovej súťaži celoslovenského významu 30 

4. – 10. miesto v nepostupovej súťaži celoslovenského významu 40 

3. miesto v nepostupovej súťaži celoslovenského významu 50 

2. miesto v nepostupovej súťaži celoslovenského významu 60 

1. miesto v nepostupovej súťaži celoslovenského významu 70 

Úspešný riešiteľ v nepostupovej súťaži celoslovenského významu 45 

Aktívna práca v žiackom parlamente za klasifikačné obdobie 20 

Tvorba 3 a viac príspevkov na webové sídlo školy za klasifikačné obdobie  30 

Zapojenie a zaslanie prác do súťaží (VV, LV, SJ, CJ,...)  (1 súťaž) 15 

Ocenenie vo výtvarnej/literárnej/hudobnej súťaži regionálneho charakteru 30 

3. miesto vo výtvarnej/literárnej/hudobnej súťaži regionálneho charakteru 35 

2. miesto vo výtvarnej/literárnej/hudobnej súťaži regionálneho charakteru 40 

1. miesto vo výtvarnej/literárnej/hudobnej súťaži regionálneho charakteru 45 

Umiestnenie v bronzovom pásme regionálnej súťaže 25 

Umiestnenie v striebornom pásme regionálnej súťaže 30 

Umiestnenie v zlatom pásme regionálnej súťaže 35 

Absolútny víťaz v danej kategórii regionálnej súťaže 50 

3. miesto vo výtvarnej/literárnej/hudobnej súťaži celoslovenského charakteru 55 

2. miesto vo výtvarnej/literárnej/hudobnej súťaži celoslovenského charakteru 65 

1. miesto vo výtvarnej/literárnej/hudobnej súťaži celoslovenského charakteru 75 

Umiestnenie v bronzovom pásme 45 

Umiestnenie v striebornom pásme 50 

Umiestnenie v zlatom pásme 55 

Ocenenie vo výtvarnej/literárnej/hudobnej súťaži celoslovenského charakteru 50 

Absolútny víťaz v danej kategórii celoslovenskej súťaže 70 

Mimoriadny pozitívny čin v obciach Kľakovskej doliny 80 

Účasť v medzinárodných súťažiach  80 

3. miesto v medzinárodnej súťaži 90 

2. miesto v medzinárodnej súťaži 100 
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1. miesto v medzinárodnej súťaži 150 

Úspešný riešiteľ v medzinárodnej súťaži 95 

 

 

Pochvala Minimálny počet bodov  

Od triedneho učiteľa 

Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania, 

viac ako 3 poznámky za zabudnutie pomôcok a 

žiadne výchovné opatrenie. 

 

200 

Od riaditeľky školy 

Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania, 

viac ako 2 poznámky za zabudnutie pomôcok 

a žiadne výchovné opatrenie. 

 

350 

Od zriaďovateľa školy 

Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania, 

viac ako 1 poznámku za zabudnutie pomôcok 

a žiadne výchovné opatrenie. 

 

450 

 

5.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny 

Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenia školského poriadku. Spravidla 

predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne 

prešetrenie previnenia a jeho príčiny učiteľom, triednym učiteľom a výchovnou komisiou. 

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

• zápis do klasifikačného záznamu (poznámky k práci žiakov); 

• napomenutie TU (prostredníctvom tlačiva ŠEVT);  

• pokarhanie TU (prostredníctvom tlačiva ŠEVT); 

• pokarhanie riaditeľkou školy za opakované porušenie školského poriadku 

(prostredníctvom tlačiva ŠEVT) na návrh výchovnej komisie a oznámení zákonnému 

zástupcovi; 

• pokarhanie riaditeľkou školy za závažné porušenie školského poriadku 

(prostredníctvom tlačiva ŠEVT) po prerokovaní vo výchovnej komisii a oznámení 

zákonnému zástupcovi;  

• znížená známka zo správania po prerokovaní v pedagogickej rade a oznámení 

zákonnému zástupcovi. 

V klasifikačnom období hodnotí škola porušovanie školského poriadku: 

• rozhodnutím o pokarhaní riaditeľkou školy. Proti tomuto rozhodnutiu nemôže zákonný 

zástupca podať odvolanie; 

• zníženou známkou zo správania. Ak má zákonný zástupca pochybnosti o správnosti 

klasifikácie na konci 1. a 2. polroka, môže do troch dní odo dňa, keď bol žiakovi vydaný 

výpis z klasifikácie, prípadne bolo vydané vysvedčenie za 1. polrok a 2. polrok požiadať 

o prešetrenie správnosti postupu pri klasifikácii správania; 
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• pri žiakoch so ŠVVP s poruchou pozornosti a/alebo s poruchou správania pred 

prerokovaním návrhu na zníženú známku zo správania si škola vyžiada stanovisko 

školského poradenského zariadenia, v ktorého odbornej starostlivosti je daný žiak. 

 

5.2.1  Výchovné opatrenia za neospravedlnené hodiny 

 

Počet neospravedlnených hodín Výchovné opatrenie 

 

2  Napomenutie triednym učiteľom 

3 – 5  Pokarhanie triednym učiteľom 

6 – 8  Pokarhanie riaditeľom školy 

9 – 14  Znížená známka zo správania na stupeň 2 

15 – 30  Znížená známka zo správania na stupeň 3; 

Pri 15 hodinách oznámenie na obecné úrady 

v mieste trvalého bydliska žiaka a na Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny Žarnovica 

31 a viac  Znížená známka zo správania na stupeň 4; 

Pri 60 hodinách hlásenie na obecné úrady 

v mieste trvalého bydliska žiaka, 

zriaďovateľovi školy a na Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny Žarnovica. 

Pri 100 hodinách podanie podnetu na 

Obvodné oddelenie policajného zboru 

Žarnovica na začatie trestného konania voči 

zákonnému zástupcovi za zanedbanie 

plnenia povinnej školskej dochádzky svojho 

dieťaťa. 

 

5.2.2 Výchovné opatrenia za nevhodné správanie sa žiaka na vyučovaní i počas prestávok 

a zabúdanie školských pomôcok 

 

 

Počet zápisov Výchovné opatrenie 

 

5 zápisov Napomenutie triednym učiteľom 

ďalšie 3 zápisy Pokarhanie triednym učiteľom 

ďalšie 3 zápisy Pokarhanie riaditeľom školy 

ďalšie 3 zápisy Znížená známka zo správania na stupeň 2 

ďalšie 4 zápisy Znížená známka zo správania na stupeň 3 

ďalšie 4 zápisy Znížená známka zo správania na stupeň 4 

  

 



Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov     

Školský poriadok pre základnú školu 

 

12 
 

Za nevhodné správanie sa žiaka na vyučovaní a počas prestávok sa považuje: 

• používanie vulgarizmov na adresu pedagogických a odborných zamestnancov školy, 

nepedagogických zamestnancov školy a žiakov školy, 

• vykrikovanie počas vyučovacích hodín a žiak sa neutíši ani po viacnásobnom 

upozorňovaní, 

• bitka so žiakmi triedy alebo školy, 

• urážanie žiakov triedy alebo školy ako aj ich rodinných príslušníkov, 

• klamstvo a intrigy, 

• krádež, 

• fajčenie,  

• požívanie alkoholických nápojov a omamných látok, 

• úmyselné i neúmyselné znečisťovanie, ničenie, či poškodenie  majetku školy, 

• odvrávanie pedagógom a zamestnancom školy, 

• neskorý príchod na vyučovanie aj po prestávkach, 

• neuposlúchnutie požiadavky pedagogických a odborných zamestnancov školy 

a nepedagogických  zamestnancov školy, 

• používanie mobilného telefónu a iných elektronických médií počas vyučovacieho 

procesu (pri prvom upozornení vyučujúci zoberie mobil žiakovi a vráti mu ho po 

vyučovaní, pri druhom a ďalších upozorneniach vyučujúci zoberie žiakovi mobil, vráti 

zákonnému zástupcovi žiaka a priestupok zapíše do elektronického klasifikačného 

záznamu), 

• nerešpektovanie pokynov pedagogických a odborných zamestnancov školy, ako sa 

pohybovať a kadiaľ sa pohybovať počas prestávok, 

• zabudnutie školských a učebných pomôcok (výkres, štetec, farby, pastelky, úbor na 

TŠaV, PP, zošit, učebnica, pravítko, kružidlo,....), 

• iné, o ktorých výchovná komisia rozhodne, že je to prejav nevhodného správania sa 

žiaka. 

Pedagóg zapíše do elektronického klasifikačného záznamu v priečinku správanie žiaka, aké 

konkrétne nevhodné správanie žiak mal. 

V prípade nevhodného správania sa žiakov s ADHD alebo poruchou správania pedagógovia 

zvážia, či nevhodné správanie nevyplýva z ich poruchy, resp. diagnózy. 

 

5.2.3  Opatrenia za nepripravenosť na vyučovanie a zabudnutie domácich úloh od 3. 

ročníka po 9. ročník. V 1. a 2. ročníku je rozhodnutie o udelení výchovných opatrení na 

zvážení pedagógov. 

V ten deň, keď žiak nebude pripravený na vyučovací proces alebo nebude mať domácu 

úlohu, alebo súčasne nebude pripravený a nebude mať domácu úlohu, zostáva v škole po 

vyučovaní a dodatočne si splní povinnosti žiaka. Vyučujúci zapíše nepripravenosť na 

vyučovanie a zabudnutie domácej úlohy žiakovi do žiackej knižky. Svoj neskorší príchod 

domov oznámi žiak rodičom/zákonným zástupcom na vlastné náklady.  

Ak sa vyučujúci rozhodne, že žiak nezostane v škole po vyučovaní, postupuje ako pri 

zabudnutí školských a učebných pomôcok. 
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Postup učiteľa v prípade návratu žiaka do školy po chorobe: 

1. Ak žiak chýba v škole týždeň a dlhšie, v deň nástupu do školy je ospravedlnený. 

2. Ak žiak chýbal v škole v deň, kedy mal predmet s 1 hodinovou dotáciou a nasledujúce 

dni bol prítomný v škole, prípadne bol aspoň jeden deň, neospravedlňuje sa jeho 

prípadná nepripravenosť na daný predmet. 

 

5.2.4  Aplikácia výchovných opatrení v praxi 

 

A. POCHVALY 

1. Ak žiak získal dostatočný počet bodov na udelenie pochvaly TU, je v kompetencii 

triedneho učiteľa mu pochvalu udeliť.  

2. Ak žiak získal dostatočný počet bodov na udelenie pochvaly rš, triedny učiteľ dá podnet 

výchovnej komisii na posúdenie oprávnenosti udelenia pochvaly a výchovná komisia 

dá návrh riaditeľke školy udeliť pochvalu rš.  

3. Ak žiak získal dostatočný počet bodov na udelenie ocenenia zriaďovateľom školy, 

riaditeľka školy prerokuje návrh so starostom obce a navrhne starostovi obce udeliť 

ocenenie zriaďovateľom školy. 

 

B. POKARHANIA 

1. Výchovné opatrenia za neospravedlnené hodiny (v časti 5.2.1.) sa posudzujú osobitne.  

a. Neospravedlnené hodiny v rozsahu 1 – 5 hodín rieši triedny učiteľ.  

b. Ak výchovné opatrenia od TU nie sú účinné a počet neospravedlnených hodín 

narastá, triedny učiteľ dá podnet na výchovnú komisiu na posúdenie 

oprávnenosti porušovania školského poriadku. Výchovná komisia podáva návrh 

riaditeľke školy na udelenie pokarhania rš.  

c. Ak žiak naďalej vymeškáva vyučovanie bez ospravedlnenia, výchovná komisia 

po posúdení oprávnenosti porušovania školského poriadku podá návrh na 

pedagogickej rade na udelenie zníženej známky zo správania.   

2. Výchovné opatrenia v časti 5.2.2. sa posudzujú osobitne. 

a. 5 – 8 zápisov v klasifikačnom zázname rieši triedny učiteľ.  

b. Ak výchovné opatrenia od TU nie sú účinné a počet zápisov v e-klasifikačnom 

zázname narastá, triedny učiteľ dá podnet na výchovnú komisiu na prešetrenie 

porušovania školského poriadku. Výchovná komisia podáva návrh riaditeľke 

školy na udelenie pokarhania rš.  

c. Ak počet zápisov v e-klasifikačnom zázname narastá aj po udelení pokarhania 

rš, výchovná komisia podá návrh na pedagogickej rade na udelenie zníženej 

známky zo správania.   

3. Výchovné opatrenia za nepripravenosť na vyučovanie a zabudnutie domácich úloh sa 

zapisujú do elektronického klasifikačného záznamu a ak žiak zostáva po vyučovaní, aby 

si splnil povinnosti žiaka, nezapočítavajú sa do počtu zápisov. Ak žiak nezostane po 

vyučovaní, výchovné opatrenie sa zapíše do elektronického klasifikačného záznamu 

v časti správanie žiaka. 
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4. Porušenie školského poriadku sa prerokuje vo výchovnej komisii a následne sa na 

najbližšej pedagogickej rade prerokuje návrh na výchovné opatrenie. 

5. Osobitne sa hodnotí 1. polrok a osobitne 2. polrok.  

6. Forma zápisu v e-klasifikačnom zázname musí byť premyslená, taktná a musí mať 

zrozumiteľný obsah.  

7. Závažné porušenie školského poriadku (ublíženie na zdraví, ohrozenie života) sa 

bezodkladne prerokuje vo výchovnej komisii, triedny učiteľ preukázateľne informuje 

o skutku zákonného zástupcu žiaka a následne na najbližšej pedagogickej rade sa 

prerokuje návrh na udelenie výchovného opatrenia. 

8. Pri uplatnení  pokarhania ako výchovného opatrenia platí vždy vyššie výchovné 

opatrenie, napríklad: ak žiak má 11 zápisov v e-KZ časť 5.2.2. tohto školského 

poriadku, čo znamená pokarhanie rš, ale súčasne má 15 – 30 hodín neospravedlnených, 

platí vyššie výchovné opatrenie – znížená známka zo správania na stupeň 3. 

 

S udeleným výchovným opatrením je zákonný zástupca žiaka informovaný 

preukázateľným spôsobom. 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do 

takej miery, že znemožňuje vzdelávanie ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania môže byť 

okamžite vylúčený z výchovy a vzdelávania a umiestnený do samostatnej miestnosti školy v 

prítomnosti pedagogického zamestnanca. Na prešetrenie sa bezodkladne privolá zákonný 

zástupca žiaka, prípadne zástupca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zo Žarnovice, 

v prípade nutnosti zdravotná pomoc a policajný zbor. Riaditeľka školy alebo ňou poverený 

zamestnanec vyhotoví písomný záznam o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia. 

 

 

Článok 6 

Zásady správania sa žiakov 

6.1 Oslovenie a pozdravy 

1. Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy pán a pani (pani riaditeľka, pani 

zástupkyňa, pani učiteľka, pani sociálna pedagogička, pán špeciálny pedagóg, pán 

učiteľ, pán správca, pani školníčka, pani upratovačka, pani ekonómka,...). 

2. Žiaci zdravia pozdravom: „Dobré ráno“, „dobrý deň“, „dovidenia“. Žiaci zdravia v ten 

istý deň len pri prvom stretnutí. 

3. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy. 

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

5. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný 

vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci takisto postavia. 

Sadajú si na pokyn vyučujúceho. 

6. Na špecifických hodinách, ako je telesná výchova, výtvarná výchova, pracovné 

vyučovanie, technika, informatika, pri práci s počítačom, praktických cvičeniach, pri 
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písaní kontrolných prác, projektov, laboratórnych prác a pod. na pokyn vyučujúceho 

žiaci nevstávajú. 

 

6.2 Príchod do školy 

1. Žiaci prichádzajú spravidla do školy od 7.30 hod. (v nutných prípadoch od 6.30) 

a zdržujú sa v šatni, kde je určený dozor. Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka majú 

povolené chodiť do šatne so svojimi deťmi do 15. 9. daného školského roka. Žiaci 1. 

stupňa, ktorí prichádzajú do školy do 7.00 hod. a majú rodičov/zákonných zástupcov 

zamestnaných, majú možnosť navštevovať ranné ŠKD od 7.00 – 7.45 hod. O 7.45 hod. 

odchádzajú žiaci v sprievode dozoru do tried, kde sa pripravia na vyučovanie. Na 

popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť po obedňajšej prestávke prichádzajú 5 

minút pred začiatkom vyučovania/činnosti, vyčkajú príchod vyučujúceho, ktorý žiakov 

odvedie do príslušnej učebne. Popoludňajšie vyučovanie/činnosť je rovnocenné s 

dopoludňajším vyučovaním. Bez ospravedlnenia sa vopred sa neúčasť považuje za 

neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. 

2. Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie je porušovanie školského 

poriadku. Za každé 3 neskoré príchody bude žiakovi udelená 1 neospravedlnená hodina. 

3. Do budovy školy vchádzajú žiaci hlavným vchodom, pokiaľ nie je osobitným 

predpisom určené inak. 

4. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase, písomne 

oznámenom prostredníctvom EduPage, prípadne v informovanom súhlase, určenom 

vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy. 

5. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u 

svojho triedneho učiteľa. 

6. Žiak sa v škole preobúva do zdravotne bezchybnej obuvi (šľapky nosí len na vlastnú 

zodpovednosť). V skrinke má osobitné vrecúško, do ktorého si po skončení vyučovania  

vloží prezuvky a zavesí do skrinky. Škola nezodpovedá za prípadné straty, ak skrinka 

nebude uzamknutá. 

7. Ak si žiak zabudne kľúč od skrinky, požiada pani upratovačku o odomknutie svojej 

skrinky. Skrinka zostáva celý deň odomknutá. V prípade straty kľúča, žiak požiada 

zástupkyňu rš o vydanie náhradného kľúča za poplatok 3,00 €. Ak žiak stratený kľúč 

dodatočne nájde, zástupkyni rš vráti náhradný kľúč a budú mu vrátené 3,00 €. 

8. Vychádzkovú obuv necháva žiak počas vyučovania, výchovnej činnosti v šatni (nenosí 

ju do triedy). 

9. Ak žiaci prichádzajú do školy na bicykli, kolieskových korčuliach, škola nezodpovedá 

za bezpečnosť počas presunu do školy a zo školy domov ani za poškodenie či krádež 

bicykla, prípadne kolieskových korčúľ. 

10. Je zakázané pohybovať sa vo vnútorných priestoroch školy na kolieskových korčuliach. 
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6.3 Správanie sa žiakov na vyučovaní 

1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických a odborných 

zamestnancov školy, nepedagogických zamestnancov školy, podľa svojich schopností 

sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. 

2. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské podujatia včas a riadne pripravený, 

so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. 

Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku. 

3. Ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, 

môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka 

zo správania.  

4. Miesto určené v zasadacom poriadku môže žiak meniť len so súhlasom vyučujúceho. 

5. Na začiatku vyučovacej hodiny sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho 

poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení 

hodiny, ho zdraví povstaním. 

6. Na vyučovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, 

nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje. 

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

8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na 

začiatku hodiny s uvedením dôvodu. 

9. Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, telocvičňu, ihrisko, pracovné miesto len so 

súhlasom vyučujúceho. 

10. Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku. 

11. Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, IKT technikou 

a školským nábytkom môžu žiaci len so súhlasom vyučujúceho. Pri poškodení škodu 

hradí zákonný zástupca žiaka. V prípade, že sa vinník nezistí, škodu hradí celá trieda, 

prípadne skupina. 

12. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, 

hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí 

stratu nejakej svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. 

13. Mobilné telefóny nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Škola za ich stratu, 

prípadne poškodenie nenesie zodpovednosť.  

14. Mobilné telefóny žiaci odkladajú pred 1. vyučovacou hodinou na triednym učiteľom 

určené miesto. 

15. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho 

učiteľa. 

 

6.4 Správanie žiakov počas prestávok 

1. Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov. 

Bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a 

tolerantne, nevyhľadávajú konflikty, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, 

prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie 

rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia a potvrdenia šikanovania, situáciu 
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rieši triedny učiteľ s výchovnou komisiou a so zákonným zástupcom žiaka, ktorí 

postupujú v zmysle smernice o šikanovaní. 

2. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na 

prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej 

hygieny. Dvere tried sú počas malých prestávok otvorené, okná v triedach sú zatvorené. 

3. Po 2. vyučovacej hodine je prestávka určená na desiatu. Žiaci zostávajú v triedach, 

dvere sú otvorené a desiatujú. Po 3. vyučovacej hodine je prestávka určená na pohyb. 

Jedlo si žiaci neberú so sebou – výnimku tvoria žiaci trpiaci diabetes. Ak je priaznivé 

počasie, žiaci odchádzajú v sprievode vyučujúceho 3. hodiny do šatne, kde ich 

vyučujúci odovzdá dozoru a spoločne odchádzajú do areálu školy. Počas prestávky sa 

žiaci pohybujú v určenom priestore –  asfaltové ihrisko (okrem priestoru, na ktorom sa 

nachádzajú autá), futbalové ihrisko (so súhlasom dozor konajúcich pedagógov). Počas 

prestávky na pohyb nesmú žiaci opustiť uvedený priestor alebo sa zdržiavať mimo 

dohľadu dozor konajúcich učiteľov. Za nepriaznivého počasia ostávajú žiaci v triedach 

a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa. Ak 3. vyučujúca hodina je telesná 

výchova, pohybová príprava, technika či iný predmet, ktorý sa realizoval mimo budovy 

školy, vyučujúci privedie žiakov do šatne, kde ich odovzdá dozor konajúcim učiteľom. 

Žiaci sa nepúšťajú do tried. 

4. Po 4. a 5. vyučovacej hodine sú obedňajšie prestávky. Po 4. hodine idú obedovať žiaci 

1. stupňa s určeným dozorom, po 5. hodine idú obedovať žiaci 2. stupňa s určeným 

dozorom a zamestnanci školy.  

A. V prípade priaznivého počasia platia nasledovné pokyny:  

• vyučujúci 4. a 5. vyučovacej hodiny odvádzajú žiakov do šatne, kde si ich 

vyzdvihnú dozor konajúci učitelia a odchádzajú von na určené miesto pobytu. 

Žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, vyzdvihne v šatni pedagóg, ktorý má 

v určený deň dozor v školskej jedálni. Počas prestávky sa žiaci pohybujú 

v určenom priestore – asfaltové ihrisko (okrem priestoru, na ktorom sa 

nachádzajú autá), futbalové ihrisko (so súhlasom dozor konajúcich pedagógov). 

Počas obedňajšej prestávky  žiaci nesmú opustiť uvedený priestor alebo sa 

zdržiavať mimo dohľadu dozor konajúcich učiteľov.  

B. V prípade nepriaznivého počasia platia nasledovné pokyny: 

• vyučujúci odvádza žiakov na chodbu, kde dozor vykonáva svoju povinnosť. 

Žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, odvedie do šatne, kde si ich 

vyzdvihne pedagogický alebo odborný zamestnanec, ktorý má v určený deň 

dozor v školskej jedálni. 

5. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, čakajú disciplinovane pred koncom 

prestávky na vyučujúceho vo svojej triede, ktorý ich odvedie do učebne. 

6. Po pomôcky chodia určení žiaci počas prestávky. 

7. Na telesnú výchovu chodia žiaci do/z telocvične a malej telocvične pod vedením svojich 

učiteľov.  
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6.5 Dochádzka žiakov do školy 

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

sa činností, ktoré škola organizuje.  

2. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov je pre prihlásených žiakov povinná počas 

celého školského roka. 

3. Ak je žiakovi vopred známa prekážka, pre ktorú nemôže prísť do školy, bezodkladne 

oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny 

dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden až tri vyučovacie dni triedny 

učiteľ. Na viac ako tri dni vydáva súhlas riaditeľka školy po doručení písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu žiaka. 

4. Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka: 

• choroba žiaka, 

• lekárske vyšetrenie/ošetrenie na nevyhnutne potrebný čas, 

• mimoriadne udalosti v rodine (svadba, pohreb), 

• účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu a kultúrnych podujatí na 

organizovanej príprave, 

• lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy. 

5. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne bezodkladne ospravedlniť 

v deň nástupu do školy, ak tak neurobil zákonný zástupca na začiatku neúčasti. 

6. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania. 

7. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti 

alebo je s nimi v trvalom styku, na prenosnú infekčnú chorobu, zákonný zástupca 

bezodkladne oznámi túto skutočnosť riaditeľke školy. 

8. Zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi, resp. riaditeľke školy, každé 

vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany 

pedagogických a odborných zamestnancov školy. 

9. Ak má triedny učiteľ dôvodné podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca porušujú 

§ 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov – plnenie povinnej školskej dochádzky - neprítomnosť 

na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú. Triedny učiteľ zasiela 

rodičovi/zákonnému zástupcovi upozornenie na nedbalú školskú dochádzku najneskôr 

do troch dní neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní. 

10. Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy. V prípade uvoľnenia žiaka z vyučovania v 

zmysle bodu 3 tejto časti školského poriadku, žiaka si musí osobne prevziať 

rodič/zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na tento úkon. 

11. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a tento predmet sa 

nachádza vnútri rozvrhu, musí byť prítomný na vyučovaní tohto predmetu v 

predpísanom úbore a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. 

12. Ak je vyučovací predmet, z ktorého je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo 

poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa vyučovania spravidla nezúčastňuje na základe 

rozhodnutia riaditeľky školy vydaného na žiadosť rodičov/zákonných zástupcov. 
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13. Ak má rodič/zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v 

jednotlivých predmetoch, môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané 

vysvedčenie, požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie (škola preskúma 

žiadosť a oznámi zákonnému zástupcovi, či žiak bude, alebo nebude preskúšaný). 

Preskúšanie sa musí uskutočniť najneskoršie do 10 dní od dátumu vydania rozhodnutia. 

 

6.6 Odchod žiakov zo školy 

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

vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na určené 

miesto na lavici. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny. 

2. Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu zoradení a pod jeho vedením všetci odídu 

do šatne. V šatni sa preobujú, oblečú si svoje zvršky a pod dozorom vyučujúceho opustia 

budovu školy. Odchod je disciplinovaný a usporiadaný. 

3. Po skončení vyučovania idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu 

pedagogického alebo odborného  zamestnanca v budove školy nie je dovolené. 

4. Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberajú plnú zodpovednosť vychovávateľky, ktoré si 

žiakov preberú po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí 

zodpovednosť pedagogického alebo odborného zamestnanca za žiaka. 

 

Článok 7 

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

a školského areálu 

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

2. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky, IKT alebo iný 

školský majetok, jeho zákonný zástupca je povinný túto škodu nahradiť v plnej hodnote 

(§ 144 zákona, odst. 7 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak sa nezistí vinník, 

vzniknutú škodu hradí celý kolektív triedy, prípadne skupina. 

3. Každý žiak je povinný mať edukačné publikácie riadne zabalené. Ak žiak počas 

školského roka poškodí edukačnú publikáciu, musí poškodenie uhradiť. Ak edukačnú 

publikáciu stratí, musí ju nahradiť novou alebo zaplatiť v plnej výške podľa Vyhlášky 

o edukačných publikáciách č. 527/2021 Z. z.  

4. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice vráti škole, alebo si ich ponechá 

do konca školského roka a vráti ich do 30.06. daného školského roka. 

5. Elektronická pedagogická dokumentácia (triedny výkaz, triedna kniha) sú zriadené pre 

účely vyučujúceho. Nie je prípustné s nimi akokoľvek manipulovať a učiteľ musí mať 

vstup do elektronických pedagogických dokumentov chránený heslom. 

6. Kolektívy tried sa starajú o estetickú úpravu triedy a sústavnú kontrolu stavu žiackeho 

nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy. 

7. Žiaci sa pod dozorom vyučujúceho predmetu technika, pravidelne starajú o rastliny, 

kríky a stromy vysadené v školskom areáli. 
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Článok  8 

Náplň práce službukonajúcich žiakov 

Službukonajúcich žiakov menuje triedny učiteľ. Ich mená sú v triede vyvesené na 

viditeľnom mieste.  

Povinnosti službukonajúcich žiakov: 

1. Zodpovedajú za poriadok, čistotu v triede aj v priestoroch pred triedou po dobu 

vyučovania. Pred vyučovaním sú povinní pripraviť pomôcky na vyučovanie podľa 

pokynov vyučujúcich. 

2. Na každej hodine hlásia neprítomných spolužiakov. 

3. Počas prestávky vetrajú triedu, podľa potreby polievajú kvety, čistia tabuľu. 

4. Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, zatvoria obloky, skontrolujú uzávery vody, 

zhasnú svetlá. 

5. Dbajú na šetrenie elektrickou energiou – počas prestávky vypínajú osvetlenie tried. 

6. Ak zistia, že v triede je niečo poškodené, oznámia túto skutočnosť ihneď triednemu 

učiteľovi. 

7. Informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 5 minút po 

začatí vyučovacej hodiny. 

 

Článok 9 

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských i 

mimoškolských  aktivitách 

1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený 

a upravený vhodne a čisto. 

2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných 

školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov a zamestnancov školy. 

3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne 

oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného 

ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení 

s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné 

zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na 

predchádzanie úrazom. 

4. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich pedagogických a odborných 

zamestnancov školy. 

5. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a 

cvičky. 

6. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať toxické 

látky a drogy. 

7. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady – dôkladne si umyje ruky po použití WC i 

pred každým jedlom. 

8. Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka upraviť pre žiakov svojej triedy 

veľkosť školskej lavice a stoličky a každý vyučujúci dbá na to, aby žiak dodržiaval 

správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní. 
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9. Každý pedagogický a odborný zamestnanec je povinný zohľadňovať zrakové a 

sluchové nedostatky i výšku vzrastu žiaka.  

10. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie 

prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov. 

11. Pred začatím činnosti, ktorá predpokladá riziko úrazu, je pedagogický a odborný 

zamestnanec povinný preukázateľne poučiť a upozorniť žiakov na možné 

nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

12. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 

13. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického alebo 

odborného zamestnanca (vyučujúceho, školského pedagóga, sociálneho pedagóga, 

dozor konajúceho pedagóga, triedneho učiteľa, vychovávateľku,...). 

14. Pedagogický alebo odborný zamestnanec, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc 

žiakovi, je povinný o úraze alebo onemocnení informovať zákonných zástupcov žiaka. 

15. Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je 

povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov. Po zapísaní úrazu, je povinnosťou 

pedagogického alebo odborného zamestnanca školy nahlásiť úraz ekonomicko-

mzdovému a hospodárskemu pracovníkovi školy do 3 dní. 

16. Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku 

pomoc, škola zabezpečí s pedagogickým dozorom presun žiaka k lekárovi, ktorý podá 

ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej 

predlekárskej prvej pomoci. 

  

9.1 Starostlivosť o zovňajšok a zdravie 

1. Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne 

vyhovujúcej obuvi (prezuvky). 

2. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, techniky, telesnej a športovej 

výchovy a pohybovej prípravy si žiak nosí vhodný pracovný a športový úbor. Na hodiny 

techniky nosí plášť, prípadne starú košeľu, na hodiny telesnej výchovy a pohybovej 

prípravy sa prezlieka do určeného úboru, ktorým sú tepláky/bavlnené jednofarebné 

legíny a biele bavlnené tričko. 

3. Lekárskych vyšetrení, stomatologických ošetrení a očkovaní sa žiaci v čase vyučovania 

zúčastňujú len na nevyhnutne potrebný čas a v sprievode rodiča/zákonného zástupcu. 

Samostatne v čase vyučovania len s písomným súhlasom rodiča, ktorý musí byť 

doručený triednemu učiteľovi pred návštevou lekára. V opačnom prípade žiak nebude 

uvoľnený z vyučovania. 

4. Ak žiak ochorie na prenosnú chorobu alebo sa zdržoval v prítomnosti osôb, ktoré majú 

prenosnú chorobu, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť ihneď riaditeľke školy. 

5. V prípade, že sa žiak necíti zdravotne dobre počas vyučovania, ohlási to ihneď 

vyučujúcemu, ktorý telefonicky kontaktuje rodiča/zákonného zástupcu žiaka. 
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Článok 10 

Správanie žiakov na verejnosti (mimo školy) 

1. Na školských exkurziách, výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, 

ktorý robí česť našej škole. 

2. Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní a 

školských prázdnin. 

3. Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám. 

4. Žiak si chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a 

dodržuje dopravné predpisy. 

5. Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo 

večerných hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských 

podujatiach zúčastňujú iba v sprievode zákonných zástupcov/rodičov alebo dospelého 

rodinného príslušníka. 

 

Článok 11 

Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

1. Žiak 1. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac 

z dvoch predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov 

opravnú skúšku. 

2. Opravné skúšky sa konajú spravidla posledný augustový týždeň. Termín určí riaditeľka 

školy. 

3. Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľka školy 

umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra daného roka. Do toho času 

žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník. 

4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z 

vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom nedostatočný. 

5. Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch: 

a. ak je skúšaný v náhradnom termíne, 

b. keď koná opravné skúšky, 

c. ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľky školy, 

d. ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 

3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, 

e. ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

f. pri individuálnom vzdelávaní (podľa § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

g. v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. 

6. Komisia pre komisionálne skúšky je zvyčajne trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým 

je spravidla riaditeľka školy alebo ňou poverená osoba, skúšajúceho učiteľa, ktorým je 

spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu 

pre daný alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda 

komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný. 
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Článok 12 

Individuálne štúdium a štúdium v zahraničí 

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

zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľka školy 

povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne 

vzdelávanie.  

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

žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v 

zahraničí. 

3. Riaditeľka školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci školského 

roka vykonať komisionálne skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny. 

 

Článok 13 

Stravovanie v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Miroslava Bielika 

1. Každý žiak a zamestnanec, ktorý sa chce stravovať v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 

Miroslava Bielika (ďalej len „školská jedáleň“), je povinný u vedúcej ŠJ  zaplatiť za 

stravné od 10. dňa do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. V opačnom prípade mu 

obed nebude poskytnutý. 

2. Vstup do školskej jedálne je povolený len stravujúcim sa žiakom, zamestnancom 

a stravujúcim sa cudzím osobám. 

3. Stravníci použijú číp na odobratie obeda. 

4. V školskej jedálni sa stravníci zdržujú iba počas konzumácie stravy . 

5. V školskej jedálni sa stravníci správajú disciplinovane, žiaci sa riadia pokynmi 

pedagogického dozoru a zamestnancov školskej jedálne. 

6. Prevzatú stravu stravník konzumuje v jedálni. Ak súčasťou stravy bude ovocie, jogurt, 

keks a pod., môže si tento výživový doplnok zobrať so sebou domov, avšak pod 

podmienkou, že nebude zahodený v areáli školy, prípadne v obci. V opačnom prípade 

riaditeľka školy môže nariadiť stravníkom konzumáciu všetkého jedla aj s výživovými 

doplnkami v jedálni. 

7. Po konzumácii stravy je stravník povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do 

odkladacieho okienka pre použitý riad. 

8. V prípade, že stravník rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť 

pracovníčke pri odbere použitého riadu, prípadne pedagogickému dozoru, ktorý 

prostredníctvom pracovníčok školskej jedálne zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý 

býva príčinou školského alebo pracovného úrazu. 

9. Ak stravník časť stravy rozleje na jedálenský stôl, tento nedostatok si odstráni sám alebo 

požiada pracovníčku pri odbere použitého riadu o uvedenie stola do dobrého 

hygienického stavu. 

10. Stravníci, ktorí nie sú zamestnancami školy, sa považujú za cudzích stravníkov. 

11. Zamestnancovi školy kuchárky môžu vydať obed do obedára v prípade nepredvídaných 

okolností od 13.00 – 13.30 hod. 
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12. V prípade mimoriadnej situácie sa stravníci riadia pokynmi riaditeľky školy a vedúcej 

školskej jedálne. 

 

Článok 14 

Základné práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov školy 

 

14.1 Práva pedagogických a odborných zamestnancov 

        Pedagogický a odborný zamestnanec má právo: 

• Na výkon svojho povolania. 

• Na výkon svojho povolania podľa získanej aprobácie. 

• Získavať a udržiavať svoje hlboké a špeciálne vedomosti celoživotným vzdelávaním. 

Má mať vytvorené podmienky vo forme pracovných úľav pre ďalšie vzdelávanie, na 

účasť na rôznych seminároch, vebinároch a kurzoch a iných vzdelávacích 

príležitostiach.  

• Na optimálne pracovné podmienky, aby sa mohol plne sústrediť na plnenie svojich 

profesijných úloh. Má akademickú slobodu pri plnení profesionálnych povinností. Ako 

vysoko kvalifikovaný odborník sám rozhoduje o uplatňovaní najvhodnejších  

pedagogických stratégií vo vyučovacom procese. 

• Na taký spôsob kontroly, aby ho stimuloval a pomáhal mu pri vykonávaní pracovných 

úloh.  

• Odvolať sa voči hodnoteniam, ktoré považuje za neoprávnené.  

• Byť oboznámený so svojím osobným ohodnotením.  

• Byť chránený pred neobjektívnym alebo neoprávneným zasahovaním 

rodičov/zákonných zástupcov žiakov alebo iných ľudí do záležitostí, ktoré sú výlučne 

otázkou profesionálnych povinností pedagogických a odborných zamestnancov, má sa 

však usilovať o úzku spoluprácu pedagogických a odborných zamestnancov 

a rodičov/zákonných zástupcov.  

• Na takú organizáciu práce zo strany vedenia školy, aby sa zabránilo neracionálnemu 

využívaniu jeho času a energie.  

• Podieľať sa na rozhodovaní o zásadných otázkach pedagogicko-organizačného 

zabezpečenia chodu školy. Dávať návrhy pri tvorbe ŠkVP, plánu práce školy, plánov 

koordinačného tímu, predmetovej komisie, metodického združenia, výchovného 

poradenstva, koordinátorov, environmentálneho programu školy a projektov.  

• Podávať návrhy na zlepšenie organizácie výchovno-vzdelávacej práce a materiálneho 

zabezpečenia školy.  

• Na ochranu svojho zdravia a zabezpečenie primeraných pracovných podmienok. 

• Združovať sa v profesijných, záujmových a odborových organizáciách.  

• Na ochranu svojich opodstatnených požiadaviek odborovou organizáciou alebo 

zamestnaneckou radou. 

• Tvorivo inovovať výchovno-vzdelávací proces.  

• Navrhovať výchovné opatrenia, znížené známky zo správania a komisionálne skúšky 

(napríklad pre vysokú absenciu žiaka v škole, pre ktorú nemôže žiaka klasifikovať,...).  
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14. 2 Povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov 

• Učiteľ prichádza do školy do 7.15 hod. V prípade vykonávania dozoru do 6.55 hod. 

• Inkluzívny tím prichádza do školy o 7.00 hod. 

• Prípravu a pomôcky na vyučovaciu hodinu si pedagóg organizuje a pripravuje vo 

svojom mimo vyučovacom čase (cez prestávky, voľné hodiny, pred a po vyučovaní deň 

predtým) tak, aby potrebné pracovné a vyučovacie pomôcky, didaktickú a výpočtovú 

techniku, či výukové programy, mal pripravené pred jej začatím. Pedagogický 

a odborný zamestnanec je povinný dodržiavať 45 minút vyučovacej hodiny, počas 

ktorej sa z triedy nevzďaľuje. Ak zo závažných zdravotných alebo iných dôvodov musí 

opustiť triedu, zabezpečí, aby počas svojej neprítomnosti bol v triede dozor nad žiakmi. 

• Na každej vyučovacej hodine robí pedagóg zápis učiva do elektronickej triednej knihy 

a zapisuje neprítomných žiakov. Do elektronického klasifikačného záznamu priebežne 

zapisuje známky. V prípade, že elektronická triedna kniha nie je dostupná (porucha 

servera, internetu a pod.), je povinnosťou vyučujúceho zápis vykonať bezodkladne po 

odstránení poruchy.  

• Spolupracovať s vedením školy, triednym učiteľom, výchovným poradcom, 

inkluzívnym tímom, ostatnými vyučujúcimi a zákonnými zástupcami žiakov pri riešení 

výchovno-vzdelávacích problémov žiakov.  

• Vytvárať priaznivú atmosféru pre výchovu a vzdelávanie. Vystupovaním, správaním 

a prácou byť príkladom pre žiakov.  

• Viesť si svoju dokumentáciu o hodnotení a klasifikácii žiakov.  

• Zastupovať neprítomných pedagógov. 

• Dodržiavať všetky vnútorné predpisy pre zamestnancov školy.  

• Pri predpokladanej neprítomnosti v práci, oznámiť dôvod najmenej deň vopred do 14.00 

hod. vedeniu školy. Ak pre vážny nepredpokladaný dôvod pedagóg alebo odborný 

zamestnanec nepríde do zamestnania, informuje o tom riaditeľku školy najneskôr  do 

7.15 hod. V prípade práceneschopnosti predložiť do 24 hodín lekárske potvrdenie 

o práceneschopnosti a oznámiť predpokladanú dĺžku neprítomnosti v zamestnaní.  

• Pri nutnom opustení pracoviska počas vyučovania odchod oznámiť vedeniu školy 

a vypísať tlačivo o opustení pracoviska (priepustku), ktoré mu schváli riaditeľka školy.  

• Dodržiavať rozvrh hodín, rozpis učební, zabezpečovať hygienu, poriadok a pokoj pri 

vyučovaní. Akúkoľvek zmenu vo vyučovaní, výmenu hodín a učební, opustenie budovy 

školy so žiakmi, konzultovať s riaditeľkou školy. 

• V prípade úrazu žiakov alebo zamestnancov postupovať podľa zásad BOZP, 

informovať o tom vedenie školy a vyhotoviť záznam o úraze.  

• Na požiadanie rodičov/zákonných zástupcov žiakov, triedneho učiteľa alebo vedenia 

školy, zúčastniť sa rodičovského združenia v danej triede, prípadne osobne konzultovať 

problémy žiakov s ich rodičmi/zákonnými zástupcami.  

• Sledovať oznamy na tabuli v zborovni školy, zastupovanie a zmeny v rozvrhu hodín. 
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• Po skončení vyučovania skontrolovať čistotu triedy, v ktorej vyučoval poslednú hodinu, 

vypnúť interaktívnu tabuľu a dataprojektor v triede, odložiť notebook do zborovne na 

určené miesto. 

 

14.3 Povinnosti pedagogického dozoru 

1. Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov pozostáva z času, počas ktorého 

pedagogickí zamestnanci vykonávajú priamu vyučovaciu a výchovnú činnosť a z času, 

počas ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou a prácou 

ustanovenou v pracovnom poriadku. 

2. Pedagogický dozor môžu vykonávať aj odborní zamestnanci. 

3. Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Umožňuje 

pedagogickým zamestnancom priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné 

pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu. Zamestnanci pri 

pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im 

primerané príkazy a poučenia. 

4. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti 

pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času, nie 

pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách 

vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí 

organizovaných školou, napr. pri súťažiach, olympiádach, kultúrnych, telovýchovných 

a športových vystúpeniach a pod.  

5. Medzi činnosti súvisiace s pedagogickou prácou patrí (okrem osobnej prípravy na 

vyučovanie, prípravy učebných pomôcok a materiálu na vyučovanie, vedenie 

dokumentácie školy, opravy písomných a grafických prác žiakov, starostlivosť o 

kabinety, knižnice, odborné učebne a pozemky, účasť na poradách zvolaných 

riaditeľkou školy, účasť na združeniach rodičov, rade školy a pod.) aj vykonávanie 

pedagogického dozoru nad žiakmi priamo v škole, vrátane areálu školy, resp. mimo 

školy. 

6. V škole vykonáva pedagogický a odborný zamestnanec dozor nad žiakmi pred 

vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti 

vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z budovy školy do telocvične, 

prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, 

školský pozemok a pod.).  

7. Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených 

riaditeľkou školy, ktorý je vyvesený na dolnej chodbe pri zborovni.  

8. Dozor nad žiakmi v škole sa začína o 7.00 hod. a končí sa odchodom žiakov zo školy 

po skončení vyučovania. Ak riaditeľka školy povolí niektorým žiakom, predovšetkým 

tým, ktorí majú bydlisko mimo obvodu školy, zdržiavať sa v škole cez poludnie, pred 

vyučovaním alebo po ňom dlhšie, ako je pravidlo, zabezpečí, aby títo žiaci nezostali bez 

dozoru. V takom prípade v rozvrhu dozoru určí, ako sa tento dozor zabezpečí. 

9. Mimo školy  vykonáva pedagogický a odborný zamestnanec dozor nad žiakmi pri 

praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas účasti žiakov na 
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súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri 

vychádzke, výlete a exkurzii. Riaditeľka školy určí sprievodcov z pedagogických  

a odborných zamestnancov v takom počte, aby na jedného sprievodcu pripadlo najviac 

25 žiakov a pri vstupe do vody (pri kúpaní) najviac 10 žiakov. Pri výlete v horách treba 

postupovať podľa pokynov Horskej služby.  

10. Ak sa žiaci pohybujú v skupinách alebo útvaroch po verejných komunikáciách, 

pedagogickí a odborní zamestnanci poverení dozorom sú povinní dbať na predpisy o 

cestnej premávke. 

11. V školských kluboch detí vykonávajú pedagogickí zamestnanci dozor v súlade s 

vyhláškou 22/2022 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach. 

12. Prechod do školského klubu detí mimo školy zabezpečuje vychovávateľka alebo iná 

dospelá osoba poverená riaditeľkou školy. Pri vychádzkach resp. výletoch zodpovedá 

vychovávateľka za bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom školy. 

Vychovávateľka ŠKD plánuje a realizuje miesto na pobyt vonku s ohľadom na 

bezpečnosť detí, zakázané je pohybovať sa po miestach, ktoré sú rizikové (napr. 

výkopové jamy, vysoké stromy pri vetre, víchrici, nebezpečné svahy a pod.). 

 

 

Článok 15 

Základné práva a povinnosti rodičov/zákonných zástupcov 

1. Rodičia/zákonní zástupcovia žiakov sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy.  

2. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti rodičov na riešení otázok výchovy 

detí a mládeže a na riadení školy a školských zariadení. 

3. Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou 

svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole 

finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných 

podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáhať škole pri 

spolupráci so spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o vedomosti 

žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej 

disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimotriednej a 

mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe 

povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri 

ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi. 

4. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha 

vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

5. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov 

školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude vopred dohodnuté 

a povolené riaditeľkou školy alebo jej zástupcom. 

 

15.1 Práva rodiča/zákonného zástupcu žiaka: 
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1. Vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona 

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

niektorých zákonov, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a 

záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.  

2. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole  poskytovali žiakom informácie 

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

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

3. Ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania zo zdravotných dôvodov na  maximálne 5 po 

sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Ak neprítomnosť žiaka v škole zo zdravotných 

dôvodov presiahne viac ako 5 dní, je povinný škole doručiť lekárske potvrdenie. Ak 

neprítomnosť žiaka presiahne viac ako 3 vyučovacie dni z rodinných dôvodov, 

zákonný zástupca musí doručiť písomnú žiadosť o uvoľnenie z vyučovania. Ak škola 

bude mať podozrenie zo zneužívania tohto práva, pristúpi k racionálnym opatreniam 

na zamedzenie neplnenia si povinnej školskej dochádzky žiaka a bude vyžadovať len 

lekárske potvrdenia. 

4. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom. 

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

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

7. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.  

8. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy a ŠKD prostredníctvom 

rady školy.  

9. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľky školy. 

10. Na úhradu cestovných nákladov svojho dieťaťa za dochádzku do školy na vyučovanie. 

11. Prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Miroslava Bielika. 

12. Prihlásiť svoje dieťa do ŠKD a na záujmové vzdelávanie. 

13. Zákonní zástupcovia nových žiakov 1. ročníka majú dovolené chodiť do šatne so 

svojimi deťmi do 15. 9. daného školského roka. 

 

15.2  Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu žiaka: 

1. Vytvoriť pre dieťa vhodné podmienky na vzdelávanie v škole a na plnenie školských 

povinností.  

2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom.  

3. Rešpektovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa odporúčané CPPPaP 

Žarnovica, prípadne CŠPP Nová Baňa. 

4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných 

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

priebeh výchovy a vzdelávania.  

5. Nahradiť škole škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne alebo neúmyselne zavinilo.  
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6. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa 

dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nechce zabezpečiť inú formu vzdelávania 

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

a doplnení niektorých zákonov. 

7. Ak sa jeho dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, v prípade 

dištančného vzdelávania sa nemôže on-line pripojiť, je povinný oznámiť triednemu 

učiteľovi bez zbytočného odkladu príčinu a predpokladaný čas jeho neprítomnosti na 

vyučovaní. Za dôvod ospravedlnenej 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 (pohreb, svadba) alebo účasť 

žiaka na súťažiach, ktoré neorganizuje škola.  

8. Ak jeho dieťa nie je v škole pre chorobu dlhšie ako 5 po sebe idúcich pracovných dní, 

môže predložiť triednemu učiteľovi počas choroby dieťaťa alebo musí predložiť 

najneskôr v deň príchodu do školy potvrdenie od lekára. 

9. Pravidelne uhrádzať poplatky za ŠKD a stravu v školskej jedálni v stanovenom termíne. 

 

 

15.3  Styk rodičov/zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym učiteľom a 

ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy 

1. Styk zákonného zástupcu žiaka s vedením školy a pedagogickými a odbornými 

zamestnancami školy je možný iba po skončení vyučovania, vo výnimočných alebo 

naliehavých prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie vedenia školy, pedagógom, 

odborným zamestnancom v určený čas. 

2. Pri vstupe do školy vo výnimočných alebo  naliehavých prípadoch zákonný zástupca 

ohlási službukonajúcemu zamestnancovi na vrátnici meno pedagogického 

alebo odborného zamestnanca, s ktorým má dohodnuté pracovné stretnutie a čaká, kým 

mu ho zamestnanec nezavolá.  

 

15.4 Spolupráca školy a rodiny 

1. Škola priebežne informuje zákonných zástupcov/rodičov o správaní a prospechu žiaka 

prostredníctvom: 

a. triednych RZ, 

b. EduPage, 

c. konzultačných hodín s triednym učiteľom, výchovnou poradkyňou, členmi 

inkluzívneho tímu, prípadne s vedením školy. 

2. Učiteľ oznamuje rodičom/zákonným zástupcom žiaka nielen nepriaznivé správy o ich 

deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu musí byť premyslená a 

taktná. 

3. Pred zápisom do elektronického klasifikačného záznamu učiteľ vždy zváži, či v danom 

prípade nie je vhodnejší iný kontakt s rodičmi/zákonnými zástupcami žiaka - napr. 
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osobný rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, 

návšteva v rodine. 

 

Článok 16 

Ochrana nefajčiarov 

1. V súlade so zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 

predpisov sa v škole zakazuje predaj tabakových výrobkov v bufete a fajčenie v škole 

a jej objektoch. 

2. Podľa ustanovenia § 8 citovaného zákona je povinnosťou fyzickej osoby a právnickej 

osoby: 

• utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým 

vplyvom tabakového dymu, 

• zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení na ochranu nefajčiarov, 

• upozorniť na zákaz fajčenia oznamom, ktorý je umiestnený na viditeľnom 

mieste. 

 

Článok 17 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní v 

pedagogickej rade a rade školy. 

2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školský poriadkom žiakov triedy a ich 

rodičov/zákonných zástupcov a oboznámenie potvrdiť podpismi zainteresovaných. 
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Príloha 1 

Školský poriadok  

školského klubu detí 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) je školské zariadenie, ktoré je organizačnou 

súčasťou Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18 (ďalej len 

„škola“).  

2. Školský poriadok ŠKD tvorí súčasť pedagogickej dokumentácie školy, upravuje najmä 

podrobnosti o právach a povinnostiach detí v školskom klube, o pravidlách vzájomných 

vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o 

prevádzke a vnútornom režime školského klubu, o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a 

ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o 

podmienkach nakladania s majetkom školy a školského klubu.  

3. Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy. 

4.  

Článok 2 

 Riadenie a organizácia ŠKD 

1. ŠKD riadi riaditeľka školy. 

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávateľky ŠKD v súlade s plánom 

činnosti. 

3. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú 

dochádzku. 

4. V jednom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo 

dochádzajúcich žiakov. 

5. Deti do oddelenia ŠKD prichádzajú po skončení vyučovania  pod vedením 

učiteľa  vyučujúceho poslednú vyučovaciu hodinu.  

6. Odchod dieťaťa z ŠKD je vyznačený v osobnom spise dieťaťa a v triednej knihe. Zmeny 

odchodu musí zákonný zástupca dieťaťa písomne oznámiť vychovávateľke. 

7. Opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľky je neprípustné. Za dieťa, ktoré bolo na 

vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá. 

 

Článok 3 

Prijímanie detí do ŠKD 

1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky 

podanej zákonnými zástupcami, zvyčajne podanej do 15. júna predchádzajúceho 

školského roku. Žiaci 1. ročníka podávajú písomné prihlášky vždy do 10. septembra 

príslušného školského roka, predbežne pri zápise do 1. ročníka. 

2. prijatí dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy, o čom vydáva rozhodnutie. 

Do ŠKD sa prednostne prijímajú deti z nižších ročníkov školy, ktoré sú prihlásené na 
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pravidelnú dochádzku a deti, ktorých rodičia sú zamestnaní alebo pochádzajú zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. 

3. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do ŠKD a spôsob jeho odchodu, prípadne 

odchýlky sa uvedú v osobnom spise dieťaťa. Všetky zmeny týkajúce sa ŠKD oznamuje 

zákonný zástupca vychovávateľke daného oddelenia písomne. 

4. Zákonný zástupca dieťaťa môže prihlásiť svoje dieťa do ŠKD aj na prechodné obdobie 

a nepravidelnú dochádzku. 

5. Dieťa môže počas školského roka ukončiť dochádzku v ŠKD, ak o ukončenie 

dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca. 

 

 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v ŠKD, pravidlá vzájomných 

vzťahov s pedagogickými zamestnancami ŠKD a inými zamestnancami školy 

 

Deti majú právo: 

• oboznámiť sa so školskými poriadkami školy a ŠKD a dodržiavať ich, 

• deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v dokumente o 

právach dieťaťa, 

• na slobodu myslenia a prejavu,  

• na účasť na akciách organizovaných ŠKD, 

• vyjadrovať sa k činnostiam v ŠKD,  

• na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny rozvoj, 

• na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v neohrozenom prostredí, 

• na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, 

• využívať zariadenie, hračky a didaktické hry nachádzajúce sa v ŠKD počas ich pobytu 

v ŠKD. 

 

Povinnosti detí: 

• počas pobytu v ŠKD je dieťa povinné dodržiavať pokyny vychovávateľky a riadiť sa jej 

usmerňovaním, dodržiavať hygienické zásady, správať sa slušne k ostatným deťom, 

dodržiavať školský poriadok školy a ŠKD, 

• ku všetkým zamestnancom školy – pedagogickým aj prevádzkovým sa deti správajú 

zdvorilo a zdravia sa im, 

• nerešpektovanie pokynov vychovávateľky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči 

ostatným deťom, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť 

ostatných detí, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z ŠKD (o vylúčení dieťaťa zo ŠKD 

rozhodne riaditeľka školy po predchádzajúcej konzultácii s vychovávateľkou ŠKD a 

zákonným zástupcom dieťaťa). 
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Práva a povinnosti zákonných zástupcov: 

• zákonný zástupca dieťaťa má právo oboznámiť sa s výchovným programom ŠKD, 

• zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať na správanie svojho dieťaťa 

u vychovávateľky, 

• zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou u 

vychovávateľky potom u riaditeľky školy, 

• zákonný zástupca má právo zúčastňovať sa spoločných kultúrnych, spoločenských 

a športových aktivít ŠKD, 

• zákonný zástupca má povinnosť poskytnúť vychovávateľke pred nástupom dieťaťa do ŠKD 

jeho osobné údaje, potrebné osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa, 

• zákonný zástupca má povinnosť informovať vychovávateľku o zdravotnom stave dieťaťa, 

vrátane krátkodobých zdravotných oslabení, 

• v záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa je povinný dať svojmu dieťaťu na rekreačnú a 

športovú činnosť v ŠKD vhodnú pevnú obuv, 

• zákonný zástupca má povinnosť uhradiť  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou ŠKD do daných termínov určených aktuálnym VZN  obce Župkov.  

 

Článok 5 

Prevádzka ŠKD 

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

sviatkov, denne od  7.00 – 7.45 hod. pre žiakov 1. stupňa, ktorých zákonní zástupcovia 

sú v práci a od 11.30 do 15.30 h. 

2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí. 

3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD. 

4. Na základe požiadaviek zákonných zástupcov/rodičov detí môže riaditeľka školy 

upraviť prevádzku ŠKD. 

 

Článok 6 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci –  

vychovávateľky. 

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na záujmovú činnosť podľa 

výchovného programu ŠKD, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na 

uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania, podľa záujmu  aj v 

čase školských prázdnin. 

3. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov vychovávateľky 

starostlivo vypracujú domáce úlohy, zopakujú učivo, nevyrušujú ostatných. 

4. Záujmová činnosť sa uskutočňuje v školských záujmových útvaroch príležitostného, 

krátkodobého i dlhodobého charakteru. 

5. Ak dieťa navštevuje záujmový útvar v rámci školy, vedúci ZÚ si preberie dieťa z ŠKD 

od vychovávateľky a po skončení záujmového útvaru ho osobne odovzdá 

vychovávateľke. 
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6. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť 

žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a 

takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov. 

7. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia zákonní 

zástupcovia žiakov. 

8. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa spravidla využívajú aj špeciálne učebne, 

školská knižnica, telocvičňa,  malá telocvičňa, ihriská a iné objekty školy. 

9. Na činnosť ŠKD sa využívajú príspevky zákonných zástupcov. 

 

Článok 7 

Činnosť ŠKD/Režim dňa 

Raňajšia časť (ranné hry) – 7.00 – 7.45 hod. 

Obed – 11.30 hod. – 12.,00 hod.  

Rekreačná/Záujmová činnosť – 12.00 hod. – 12.50 hod. 

Pobyt vonku – 12.50 hod. – 13.45 hod. 

Príprava na vyučovanie – 13.45 hod. – 14.30 hod. 

Záujmová činnosť – 14.30 hod. – 15.30 hod. 

Odchod detí z ŠKD – od 14.45  hod. – 15.30 hod. 

 

Článok 8 

Dochádzka žiakov 

1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo 

ŠKD uvedie zákonný zástupca na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke počas školského 

roka je zákonný zástupca povinný písomne oznámiť. 

2. Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na 

zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia 

zákonných zástupcov. 

3. Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 po 

sebe nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu 

pravidelne dochádzajúcich žiakov. 

 

Článok 9 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

1. Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. 

2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne 

zastupujúci pedagóg. Žiaci druhého stupňa odchádzajú do ŠKD samostatne. 

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu 

hodinu, zabezpečuje prechod žiakov do ŠKD. 

4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne (zápis do 

triednej knihy) poučiť žiakov o bezpečnosti. 
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5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 

25 detí.  

6. Miesto pobytu vonku žiakov ŠKD určuje vychovávateľka, pričom dbá, aby miesto bolo 

bezpečné a pokojné. Zakazuje sa zdržiavať sa na miestach, na ktorých hrozia úrazy, 

živelné pohromy (napr. záplavy, padanie stromov z ťažkého snehu, výkopové jamy 

a pod.). 

7. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti riaditeľ školy alebo  

zástupca rš určí vyšší počet pedagogických zamestnancov. 

8. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú predlekársku pomoc, oznámi to vedeniu 

školy, napíše o úraze záznam a v prípade potreby zabezpečí odborné lekárske ošetrenie. 

9. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené. 

10. Používanie mobilných telefónov počas pobytu detí v ŠKD je zakázané. 

11. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky. 

12. Straty z uzatvorených priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v 

spolupráci so zákonnými zástupcami, ekonómkou školy a vedením školy. 

13. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti 

vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. 

14. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený z ŠKD len na základe písomného súhlasu 

zákonného zástupcu. 

15. Ak vychovávateľka zistí u žiaka zmenu zdravotného stavu (teplota, nevoľnosť), oznámi 

túto skutočnosť zákonnému zástupcovi žiaka.  

16. Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie počas 

pobytu v ŠKD je zakázané. 

 

    Článok 10 

Podmienky zaobchádzania s majetkom školy a ŠKD 

1. Deti počas pobytu v ŠKD sú povinné zaobchádzať šetrne so školským majetkom (napr. 

inventár ŠKD, nábytok, steny, priestory WC, budova školy, školský dvor a pod.).  

2. Každé úmyselné i neúmyselné poškodenie školského majetku dieťaťom, je povinný 

uhradiť zákonný zástupca dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo. 

 

Článok 11 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD 

1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 5,00 € mesačne na jedného žiaka v súlade 

s aktuálnym VZN obce Župkov. Tento poplatok je znížený o 50% pre žiakov, ktorých 

rodičia sú v hmotnej núdzi a preukážu sa dokladom. 

2. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka uhrádza zákonný zástupca mesačne do 20. dňa 

daného mesiaca, a to v hotovosti vychovávateľke daného oddelenia, ktorá peniaze 

odovzdá  ekonomicko-mzdovému pracovníkovi školy, do pokladne  Základnej školy s 

materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18. 

3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 
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4. Ak dieťa nebolo v ŠKD v danom mesiaci ani 1 deň zo závažných dôvodov (zdravotné, 

rodinné,...), môže zákonný zástupca písomne požiadať riaditeľku školy o odpustenie 

poplatku za daný mesiac. 

5. Ak rodič odhlasuje dieťa z ŠKD počas mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej 

čiastky poplatku. 

6. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli 

využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, vedenie školy 

rozhodne o vyradení dieťaťa z ŠKD. 

 

Článok 12 

Sankcie za porušovanie školského poriadku ŠKD 

1. Písomné napomenutie vychovávateľkou:  

• porušovanie školského poriadku ŠKD aj po  upozorneniach, 

• nerešpektovanie pokynov vychovávateľky, 

• hrubé alebo vulgárne správanie sa voči iným deťom, 

• verbálne obťažovanie, šikanovanie. 

2. Pokarhanie riaditeľkou školy:  

• závažné porušenie školského poriadku ŠKD,  

• poškodenie školského majetku z nedbalosti, 

• hrubé alebo vulgárne správanie sa voči zamestnancom školy, 

• pretrvávajúce problémy po písomnom napomenutí vychovávateľkou. 

3. Vylúčenie z ŠKD:  

• závažné porušenie školského poriadku ŠKD a BOZP, 

• ubližovanie a ohrozovanie zdravia a života detí, 

• pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní riaditeľkou školy, 

• neuhradenie príspevku na úhradu za pobyt v ŠKD  po písomnom upozornení, 

• dokázané úmyselné poškodenie majetku ŠKD alebo školy. 
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Príloha 2 

Prevencia a riešenie šikanovania v škole 

 

Článok 1 

1. Charakteristika šikanovania 

2. Šikanovanie je akékoľvek správanie žiaka, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi 

alebo žiakom, ich ohrozovanie alebo zastrašovanie.  

3. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa 

nevedia alebo nemôžu brániť.  

4. Šikanovanie môže zanechať následky na psychickom a fyzickom zdraví. 

 

Článok 2 

Znaky šikanovania 

• úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, 

• agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 

• opakované útoky, 

• nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. 

 

Článok 3 

Prejavy šikanovania 

• fyzické útoky, 

• urážlivé prezývky, 

• nadávky, 

• posmech, 

• tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti svojej vôli, 

• odcudzenie veci, 

• pýtanie jedla, peňazí,... 

• prehliadanie a ignorovanie obete. 

1. Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu 

priestupkov (proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku). 

2. Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie naplniť skutkovú podstatu trestného činu 

(prečin alebo zločin – ohováranie, nebezpečné vyhrážanie, ublíženie na zdraví, 

obmedzovanie osobnej slobody, nátlak, vydieranie, lúpež, krádež, poškodzovanie 

cudzej veci, neoprávnené užívanie cudzej veci). Páchateľom trestného činu je ten, kto 

trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný 

čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb. 

3. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil 14. rok veku. 

4. Pedagogický zamestnanec, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto 

smere žiadne opatrenie, vystavuje sa riziku trestného postihu. 

5. Svojim konaním môže naplniť i skutkovú podstatu trestného činu – neprekazenia, 

neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti 
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ublíži na zdraví tým, že poruší oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, 

povolania, postavenia, či funkcie. 

 

Článok 4 

Prevencia šikanovania 

1. Sme škola, v ktorej sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách. 

2. V rámci účinnej prevencie šikanovania škola: 

• vytvára priaznivú klímu v škole, 

• zabezpečuje úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a zákonnými 

zástupcami žiakov, jasne vymedzuje možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania 

(pri zachovaní dôvernosti oznámení), 

• školským poriadkom jasne stanovuje pravidlá správania vrátane sankcií za ich 

porušovanie, bude viesť písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov 

šikanovania, 

• v súlade s pracovným poriadkom zaisťuje zvýšený dozor pedagogických 

a odborných zamestnancov cez prestávky, 

• pre pedagogických a odborných zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov 

organizuje semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou, 

• bude informovať verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní 

(poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú), 

• podľa možností zabezpečuje vzdelávanie triednych učiteľov, koordinátorov 

prevencie, špeciálneho a sociálneho pedagóga a výchovných poradcov v oblasti 

prevencie šikanovania, 

• pri riešení problémov so šikanovaním úzko spolupracuje s odborníkmi CPPPaP 

Žarnovica, prípadne s OO PZ, 

• stanovuje oznamovaciu povinnosť pedagogickým a odborným zamestnancom a aj 

nepedagogickým zamestnancom okamžite upozorniť na problémy šikanovania 

vedenie školy, ktoré bude bez meškania problém riešiť a každej obeti poskytuje 

okamžitú pomoc. 

 

Článok 5 

Metódy riešenia šikanovania školou 

1. Zaistenie ochrany obetiam. 

2. Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi. 

3. Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so 

svedkami). 

4. NIKDY NEKONFRONTOVAŤ OBETE A AGRESOROV!  

5. Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej 

výpovedi. 

6. Kontaktovanie rodičov/zákonných zástupcov. 

7. Kontaktovanie CPPPaP Žarnovica. 

8. Poskytnutie podpory obeti. 
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9. Nahlásenie závažnejšieho prípadu šikanovania OO PZ Žarnovica. 

 

Článok 6 

Opatrenia 

Pre obete: 

1. Odporúčanie zákonným zástupcom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť. 

2. Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy, prípadne 

špeciálnym a sociálnym pedagógom v spolupráci s CPPPaP Žarnovica. 

Pre agresorov: 

1. Odporúčanie zákonným zástupcom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú 

starostlivosť. 

2. Udelenie výchovného opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, 

pokarhanie riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania. 

3. Odporúčanie zákonným zástupcom preložiť žiaka do inej školy. 

4. V mimoriadnych prípadoch: 

• odporučenie zákonným zástupcom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický 

pobyt do príslušného diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória, 

• oznámenie ÚPSVaR Žarnovica – odbor sociálno-právnej ochrany detí za účelom 

využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 

195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

• oznámenie Obvodnému oddeleniu policajného zboru v Žarnovici, ak došlo k 

závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný 

trestný čin. 

 

Článok 7 

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov 

1. Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá zákonných zástupcov obete i agresorov na 

pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu, špeciálneho 

a sociálneho pedagóga, koordinátora prevencie a triedneho učiteľa, z ktorého sa 

vyhotoví písomný záznam.. 

2. Riaditeľka školy upozorní zákonných zástupcov žiaka, aby sledovali možné príznaky 

šikanovania a ponúkne im pomoc. 

3. Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických 

a odborných zamestnancov. 

 

Článok 8 

Spolupráca školy s inými inštitúciami 

V rámci prevencie šikanovania škola úzko spolupracuje s: 

• CPPPaP Žarnovica, 

• OO PZ Žarnovica, 

• ÚPSVaR Žarnovica, 

• zriaďovateľom školy a Radou školy. 
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Príloha 3 

 

Opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych drog (tabak a alkohol) a 

nelegálnych drog v ZŠ s MŠ, Župkov 18 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto opatrenie k Školskému poriadku pre žiakov vydáva riaditeľka Základnej školy 

s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18 (ďalej len „škola“) v záujme 

zamedziť užívaniu a šíreniu drog a ostatných návykových látok v škole a súčasne v 

záujme zachovania všetkých práv dotknutých osôb. Dotknutými osobami sú žiaci školy. 

2. Prevencia drogových závislostí vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a 

Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na úrovni 

škôl a školských zariadení, priorít rezortu MŠVVaŠ SR, výchovno-vzdelávacích 

projektov a programov. V článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa sa hovorí, že každé 

dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred 

zapojením do ich výroby a distribúcie. 

 

Žiakom je zakázané: 

1. Fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou. 

2. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, návykové 

látky (drogy) a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou, byť pod ich vplyvom v škole, pri činnostiach organizovaných 

školou. 

3. Prechovávať návykové látky v škole, areáli školy, ako aj na akciách organizovaných 

školou. 4. Prinášať a distribuovať (ponúkať, dávať, predávať) alkohol a iné návykové 

látky (drogy) ďalším osobám, v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. 

 

Článok 2 

Postup pri podozrení požitia alkoholu 

1. Ak má pedagogický alebo odborný zamestnanec podozrenie, že žiak požil alkohol  

môže v súlade s § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov použiť ochranné opatrenie, ktorým je 

okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej 

miestnosti za prítomnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca.  

2. Riaditeľka školy bezodkladne privolá rodiča/zákonného zástupcu žiaka, prípadne 

zdravotnú pomoc a OO PZ v Žarnovici. Ak sa rodič/zákonný zástupca žiak nedostaví 

do školy, bude privolaný pracovník ÚPSVaR zo Žarnovice. 

3. Pedagogický a odborný zamestnanec nemá oprávnenie zisťovať alkohol v dychu žiaka 

formou testeru. Skúšku na požitie alkoholu zistí privolaný policajt. 

4. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný 

záznam. 
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5. Porušenie školského poriadku sa prerokuje v pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa 

previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s článkom 5 

Školského poriadku. 

6. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle rodičovi/zákonnému 

zástupcovi žiaka. 

7. Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, či 

závažným spôsobom narušuje školské vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka 

pomoc, prípadne polícia a bezodkladne zákonný zástupca žiaka. Ak rodič/zákonný 

zástupca nemôže prísť do školy, privolá sa pracovník ÚPSVaR zo Žarnovice. 

 

Článok 3 

Postup pri riešení fajčenia 

1. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku tým, že nerešpektuje zákaz fajčenia, triedny 

učiteľ oznámi túto skutočnosť výchovnej komisii, s navrhovaným výchovným 

opatrením upovedomí preukázateľným spôsobom rodiča/zákonného zástupcu žiaka a z 

pohovoru vyhotoví zápisnicu. 

2. Porušenie školského poriadku sa prerokuje v pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa 

previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s článkom 5 

školského poriadku. 

3. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle rodičovi/zákonnému 

zástupcovi žiaka. 

 

Článok 4 

Postup pri podozrení užitia iných návykových látok 

1. Ak má pedagogický alebo odborný zamestnanec podozrenie, že žiak je pod vplyvom 

nelegálnych návykových látok (drog) alebo ich užíva, v súlade s § 58 ods. 3 zákona č. 

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

zákonov môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka 

z výchovno-vzdelávacieho procesu, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za 

prítomnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca.  

2. Riaditeľka školy bezodkladne privolá rodiča/zákonného zástupcu žiaka, zdravotnú 

pomoc a OO PZ v Žarnovici.  

3. Ak sa rodič/zákonný zástupca žiaka nedostaví do školy, bude privolaný pracovník 

ÚPSVaR zo Žarnovice. 

4. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný 

záznam. 

5. Porušenie školského poriadku sa prerokuje v pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa 

previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s článkom 5 

školského poriadku. 

6. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle rodičovi/zákonnému 

zástupcovi žiaka. 
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Článok 5 

Postup pri podozrení na prechovávanie legálnych drog (alkohol a tabak) a nelegálnych 

návykových látok 

1. Ak má pedagogický alebo odborný zamestnanec podozrenie, že žiak prechováva 

návykové látky, vyzve žiaka, aby vybral návykové látky z osobných vecí, nedotýkal sa 

ich a okamžite kontaktuje rodiča/zákonného zástupcu žiaka a OO PZ v Žarnovici. 

2. O priebehu situácie sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše rodič/zákonný zástupca žiaka. 

3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje v pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa 

previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s článkom 5 

školského poriadku. 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle rodičovi/zákonnému 

zástupcovi žiaka. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenie 

1. Opatrenie proti užívaniu a  šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v 

škole je záväzný pre všetkých žiakov školy.  

2. S jeho obsahom sú každoročne na začiatku školského roka oboznámení žiaci na 

triednických hodinách, z ktorých sa vyhotoví prezenčná listina s podpismi žiakov.  

3. Rodičia/zákonní zástupcovia žiakov sú každoročne  oboznámení s obsahom opatrenia 

proti užívaniu a  šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v škole na 1.  

zasadnutí  triedneho rodičovského združenia. 
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Príloha  4 

 

Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií 

 
1. Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie 

(ďalej len výlet) musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený. Plán organizačných 

opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je 

povinný ho dať na schválenie riaditeľke školy najmenej 3 dni pred začiatkom akcie.  

2. Plán výletu musí obsahovať: 

• názov a zámer akcie, 

• termín konania akcie, 

• trasu a miesto pobytu, 

• počet účastníkov (žiakov a sprievodcov), 

• meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru, 

• miesto a hodinu zrazu a návratu, 

• spôsob dopravy, 

• program na každý deň, 

• podmienky stravovania a ubytovania, 

• bezpečnostné opatrenia. 

3. Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam 

a programu akcie. Pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí sú poverení 

vedením výletu, sa zakazuje brať so sebou vlastné deti, ak nie sú žiakmi školy.  

4. Žiakov treba vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných 

opatreniach a primeranom výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a 

vybavenie žiakov. Žiaci sú povinní zobrať si so sebou kartičku poistenca. 

5. Na výlety si triedni učitelia zabezpečia vyhradené autobusy, alebo oddelenia v 

železničných vozňoch, ktoré musia byť viditeľne označené. V autobuse musia žiakov 

sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram výletu musí umožniť 

primeranú regeneráciu vodiča a žiakov. 

6. Pri výletoch do hôr treba postupovať len po označených turistických chodníkoch, 

nepoužívať skratky a vyhýbať sa snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi sa 

nepovoľujú. Žiaci môžu používať uzavreté lanovky, otvorené sedačky len od 7. ročníka 

školy. Pri prechode cez vodnú plochu sa môžu použiť len hromadné verejné dopravné 

prostriedky. 

7. Žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov, horskej služby a 

polície. 

8. Bez povolenia sa nesmú rozchádzať, vzďaľovať a inak narúšať program.  

9. Žiaci, ktorí porušili disciplínu, musia ukončiť činnosť a ďalší pobyt vo vode sa im 

zakáže. 

10. Pre žiakov 1. – 4. ročníka sa organizujú najviac jednodňové výlety v blízkom okolí.  

11. Pre žiakov 5. – 9. ročníka  sa organizujú 1 – 2-dňové výlety.  

12. Žiakom 2. stupňa  možno školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja. 
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13. Výlety sa organizujú s informovaným súhlasom rodičov/zákonných zástupcov.  

14. Žiaci sú počas zájazdu poistení na základe zmluvy o úrazovom poistení, školskí 

zamestnanci sú poistení proti zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.  

15. Náklady spojené s exkurziou a výletom hradí žiakovi jeho rodič/zákonný zástupca. 
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Príloha 5 

Zásady bezpečného správania žiakov na školskom pozemku 

1. Žiaci vstupujú na školský pozemok v prítomnosti učiteľa a dodržujú jeho pokyny 

o bezpečnosti pri práci. 

2. Pri práci sú povinní dbať na vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť spolužiakov, dodržiavať 

bezpečné vzdialenosti.  

3. Žiak musí mať na vyučovacej hodine techniky oblečené vhodné pracovné oblečenie, 

obutú pracovnú obuv.  

4. Pri práci s ostrými predmetmi sú žiaci povinní používať OOPP. 

5. Pracovné nástroje sú povinní nosiť ostrou hranou smerom nadol. 

6. Po práci si žiaci dôsledne umyjú ruky. 

7. Za bezpečný stav náradia zodpovedá prítomný učiteľ. 

8. Sklad náradia uzatvára vyučujúci, zároveň skontroluje stav náradia, ktoré musí byť 

očistené a bezpečne uložené. 

9. Žiaci zo školského pozemku odchádzajú pod vedením učiteľa. 

 

 

 

 

 

                                                                                               ........................................................ 

                                                                                                        Mgr. Iveta Tomášová, rš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Župkove dňa 31. 8. 2022 
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Príloha 6 

Zásady bezpečného správania žiakov na hodinách telesnej a športovej 

výchovy a pohybovej prípravy 

1. Prechod žiakov do telocvične a z telocvične je výlučne v sprievode učiteľa. 

2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli 

preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine telesnej výchovy. 

3. Treba poznať umiestnenie lekárničky na poskytnutie prvej pomoci. 

4. Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore. 

5. Pri cvičení s náradím musí byť poskytovaná záchrana školenou osobou a každý 

cvičenec musí mať  zabezpečený dostatočný priestor na cvičenie. 

6. Cvičebné  náradie musí byť vopred skontrolované zodpovednou osobou. Nedostatky je 

nutné odstrániť, pokiaľ to nie je možné, treba toto náradie vyradiť z používania. 

7. Vybavenie športoviska musí byť v bezpečnom stave (podlaha telocvične, povrch 

ihriska, kvalita a hrúbka ľadu, steny, hrazdy, hrany a rohy, vybavenie športoviska − 

náradie, lavičky a pod.). 

8. Loptové hry možno v telocvični hrať len za predpokladu, že osvetľovacie telesá a okná 

majú bezpečnostné kryty. 

9. Pri športových aktivitách treba používať vhodný cvičebný odev a športovú obuv. 

10. Je zakázané používať pri cvičení okuliare, hodinky, retiazky, žuvať žuvačky a pod. 

11. Pri cvičení treba zachovávať medzi jednotlivými cvičencami dostatočné rozostupy. 

12. Pred začatím každej novej hry, súťaže či cviku je nutné vysvetliť  pravidlá či postup 

a overiť, či boli žiakmi pochopené. Je vhodné najprv danú činnosť predviesť a umožniť 

si ju vyskúšať pred samotnou hrou alebo súťažou. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ........................................................ 

                                                                                                        Mgr. Iveta Tomášová, rš 

 

 

 

V Župkove dňa 31. 8. 2022 
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Príloha 7 

Zásady bezpečného správania žiakov v učebni informatiky 

1. Do učebne informatiky smú žiaci vstupovať len v sprievode učiteľa. 

2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné zásady, o ktorých boli 

preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine. 

3. Učiteľ určí každému žiakovi jeho pracovné miesto na prácu s počítačom.  

4. Žiak sa na svoje miesto presúva pokojne, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať.  

5. V prípade, že je na jedno miesto viac žiakov, učiteľ časovo rozdelí prácu na počítači 

medzi žiakov. 

6. Každý žiak je zodpovedný za pridelený počítač. 

7. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným 

pohybom po učebni. 

8. Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické 

zásuvky.  

9. Nezasahujú do elektrického obvodu počítača. Je zakázané pracovať s poškodeným 

počítačom. 

10. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva učiteľovi. Bez 

jeho vedomia nezasahujú do systému počítača mechanicky. 

11. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo 

počítačov, uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom. 

12. Učiteľ skontroluje stav učebne, uzamkne ju, žiaci odchádzajú z učebne spoločne v 

sprievode učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ........................................................ 

                                                                                                        Mgr. Iveta Tomášová, rš 

 

 

 

V Župkove dňa 31. 8. 2022 
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Príloha 8 

Zásady bezpečného správania žiakov v učebni školskej knižnice s počítačmi 

1. Do učebne smú žiaci vstupovať len v sprievode učiteľa. 

2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné zásady, o ktorých boli 

preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine. 

3. Učiteľ určí každému žiakovi jeho pracovné miesto v knižnici. 

4. Žiak sa na svoje miesto presúva pokojne, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať.  

5. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným 

pohybom po učebni. 

6. Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické 

zásuvky. Nezasahujú do elektrického obvodu počítača. Je zakázané pracovať 

s poškodeným počítačom. 

7. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva učiteľovi. Bez 

jeho vedomia nezasahujú do systému počítača mechanicky. 

8. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poškodenú knihu učiteľovi. Bez jeho vedomia neberú 

knihy z regálov. 

9. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne odložia knihy na určené miesto, 

vyčistia priestor okolo počítačov, uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým 

káblom. 

10. Učiteľ skontroluje stav učebne, uzamkne ju, žiaci odchádzajú z učebne spoločne 

v sprievode učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ........................................................ 

                                                                                                        Mgr. Iveta Tomášová, rš 

 

 

 

 

V Župkove dňa 31. 8. 2022 
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Príloha 9 

Zásady bezpečného správania žiakov v jazykovom laboratóriu 

1. Do učebne smú žiaci vstupovať len v sprievode učiteľa. 

2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli 

preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine. 

3. Učiteľ určí každému žiakovi jeho pracovné miesto na prácu s technickým zariadením.  

4. Žiak sa na svoje miesto presúva pokojne, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať. 

5. Každý žiak je zodpovedný za pridelené technické zariadenie. 

6. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným 

pohybom po učebni. 

7. Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické 

zásuvky. Je zakázané pracovať s poškodeným technickým zariadením. 

8. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu zariadenia a príslušenstva učiteľovi. Bez jeho 

vedomia nezasahujú do systému zariadenia mechanicky. 

9. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor, uložia 

stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom. 

10. Učiteľ skontroluje stav učebne, uzamkne ju, žiaci odchádzajú z učebne spoločne 

v sprievode učiteľa. 
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Príloha 10 

Zásady bezpečného správania žiakov v chemicko-biologickom laboratóriu 

1. Do učebne smú žiaci vstupovať len v sprievode učiteľa. 

2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli 

preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine. 

3. Učiteľ určí každému žiakovi jeho pracovné miesto na prácu s učebnými pomôckami 

a technickými zariadeniami..  

4. Žiak sa na svoje miesto presúva pokojne, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať. 

5. Každý žiak je zodpovedný za pridelené technické zariadenie. 

6. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným 

pohybom po učebni. 

7. Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na zariadenie učebne, elektrické 

rozvody, elektrické zásuvky.  

8. Žiakom je zakázané pracovať s poškodeným technickým zariadením. 

9. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu zariadenia a príslušenstva učiteľovi. Bez jeho 

vedomia nezasahujú do systému zariadenia mechanicky. 

10. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor a používané 

učebné pomôcky (odmerné valce,...). 

11. Učiteľ skontroluje stav učebne, uzamkne ju, žiaci odchádzajú z učebne spoločne 

v sprievode učiteľa. 
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Príloha 11 

Zásady bezpečného správania žiakov v technickej miestnosti 

1. Do učebne smú žiaci vstupovať len v sprievode učiteľa. 

2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli 

preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine. 

3. Učiteľ určí každému žiakovi jeho pracovné miesto na prácu s učebnými pomôckami 

a technickými zariadeniami..  

4. Žiak sa na svoje miesto presúva pokojne, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať. 

5. Každý žiak je zodpovedný za pridelené technické zariadenie. 

6. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným 

pohybom po učebni. 

7. Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na zariadenie učebne, elektrické 

rozvody, elektrické zásuvky.  

8. Žiakom je zakázané pracovať s poškodeným technickým zariadením. 

9. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu zariadenia a príslušenstva učiteľovi. Bez jeho 

vedomia nezasahujú do systému zariadenia mechanicky. 

10. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor a používané 

učebné pomôcky. 

11. Učiteľ skontroluje stav učebne, uzamkne ju, žiaci odchádzajú z učebne spoločne 

v sprievode učiteľa. 
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Príloha 12 

Zásady bezpečného správania žiakov v šatniach 

1. Príchod žiakov do šatne je od 7.00 – 7.45 hod. 

2. Pre potreby žiakov a zákonných zástupcov môže riaditeľka školy povoliť žiakom príchod  do 

školy od 6.30 hod. 

3. Keď žiak príde do šatne, riadi sa pokynmi dozoru – zo šatne môže žiak odísť len 

v ojedinelých prípadoch (zaplatenie za stravu, potreba WC, nultá hodina, triednická hodina, 

pomoc triednemu učiteľovi, inému pedagógovi, záujmový útvar, príprava programu). Je nutné 

to vopred ohlásiť dozoru. 

4. Žiakom je zakázané zo šatne odísť do obchodu. 

5. Žiakom je zakázané v šatni behať, strkať do žiakov, biť sa, vešať sa na potrubia, ničiť ochranu 

na potrubiach, ničiť skrinky, školské zariadenie  a vykonávať činnosti, ktoré sú nepríjemné 

ostatným žiakom. 

6. Žiak sa v šatni prezuje, vyzlečie vrchný odev, odloží do svojej skrinky, zamkne si ju a kľúč 

si uchová. V pokoji čaká na príchod dozor konajúceho učiteľa, ktorý ho v určenom čase 

odvedie do triedy. 

7. Akékoľvek porušenie správania sa žiaka v šatni, ktoré ohrozí jeho bezpečnosť  a bezpečnosť 

ostatných žiakov, alebo nerešpektovanie príkazu dozoru, bude riešené triednym učiteľom, 

výchovnou komisiou a riaditeľom školy. 

8. V čase mimoriadnej situácie zapríčinenej šírením koronavírusu sa žiaci v šatni nezdržiavajú. 

9. Po príchode do šatne si veci odložia do skriniek a odchádzajú do svojich tried. 

10. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny odchádzajú žiaci v sprievode vyučujúceho do 

šatne, kde sa oblečú a odchádzajú domov, v šatni sa nezdržiavajú. 

 

 

 

 

 

                                                                                               ........................................................ 

                                                                                                        Mgr. Iveta Tomášová, rš 

 

 

 

 

 

 

 

V Župkove dňa 31. 8. 2022 


