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Preambula 

 
Základná škola s materskou školou, Sasinkova 1, 951 41 Lužianky je školou, ktorá sa riadi 

myšlienkou „Chcem byť múdrym a dobrým žiakom a chcem sa uplatniť v spoločnosti“. 

V záujme napĺňania týchto predstáv vedenie školy zabezpečuje chod školy Školským poriadkom 

/Ďalej ŠP/, ktorý vychádza z nasledujúcich dokumentov: Deklarácia práv dieťaťa, Listina 

základných práv a slobôd a legislatíva Ministerstva školstva SR. 

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, 

pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Jeho uplatňovanie v praxi prispieva 

k edukačnému procesu.  

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Školský poriadok aj 

spolu s prílohami je verejne prístupný na nástenke pri vstupe školy, v triedach (poriadok pre 

žiakov), v odborných učebniach (vnútorné poriadky učební), v riaditeľni, v zborovni školy a na 

webovej stránke školy www.zsmsluzianky.edupage.org.  

 

 

I. Organizácia vyučovania 
 

 Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila pedagogická rada. 

Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. Vyrušovať 

žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené. 

 Začiatok vyučovania - riaditeľ školy ho môže určiť v intervale od 7.00 hod. do 9.00 hod., 

začiatok vyučovania sa prerokuje v pedagogickej rade a rade školy s ohľadom na miestne 

podmienky, potreby žiakov a ich zákonných zástupcov. Vyučovanie začína o 8.00 hod. a 

končí o 15.25 hod. – rozhodnutím PR dňa 24. 08. 2017. 

 Rozvrh hodín a  plán dozorov učiteľov, sa nachádza v zborovni a v riaditeľni školy 

 Budova školy je v pracovných dňoch prístupná od  6.30 hod  do 19.00 hod.  

 Žiaci, ktorí navštevujú  ŠKD, vstupujú do školy priebežne od 6.30 hod. 

 Ostatní žiaci vstupujú do budovy od 7.45 hod. 

 Školský klub je v prevádzke od  6.30 do 7.45 a od 11.40 do16.10 hod. 

 Budova školy sa o 8.00 hod. zamyká. 

 Vstup do budovy školy nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom 

zodpovedných zamestnancov školy. Vyrušovanie pedagógov a žiakov je možné len cez 

prestávku.  

 Vstup do areálu školy mimo vyučovania je na vlastné riziko, pretože škola zaisťuje 

ochranu zdravia žiaka len pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním. 

 Každá trieda, ktorá má pridelenú šatňu, stará sa o ňu počas celého školského roka. Dbá 

o čistotu a poriadok v nej. Škody úmyselne spôsobené v priestoroch šatne hradia žiaci. 

 

Organizácia školského roka: 

 Školský rok sa začína 1. septembra  a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho 

roka. 

 Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po skončení ktorého nasleduje  

obdobie školských prázdnin. 

 Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka, po ňom 

nasleduje obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného 

kalendárneho roka. 

 Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý školský polrok sa končí 

31. januára  príslušného kalendárneho roka a druhý školský polrok sa končí 30. júna 

príslušného kalendárneho roka. 



 V období školského vyučovania môže riaditeľka školy poskytnúť žiakom zo závažných 

dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. 

 Ak dôjde v období vyučovania k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, 

energetickej kríze, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri 

ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia žiakov alebo zamestnancov školy, 

môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť alebo zmeniť obdobie 

vyučovania v škole na nevyhnutný čas. ( Vyhláška MŠ SR 231/2009 Z. z.) 

O mimoriadnom prerušení vyučovania informuje ministerstvo školstva prostredníctvom 

hromadných informačných prostriedkov. 

 

Prázdniny 

Posledný deň 

vyučovania pred 

začiatkom 

prázdnin 

Termín prázdnin 

Začiatok 

vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 
27. október 2017 

(piatok) 
30. október – 

31. október 2017 
2. november 2017 

(štvrtok) 

vianočné 
22. december 2017 

(piatok) 
23. december 2017 

– 5. január 2018 
8. január 2018 

(pondelok) 

polročné 
1. február 2018 

(štvrtok) 
2. február 2018 

(piatok) 
5. február 2018 

(pondelok) 

 

 

 

jarné 

 

 

 

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj 

16. február 2018 

(piatok) 

19. február – 

23. február 2018 

26. február 2018 

(pondelok) 

 
Košický kraj, 
Prešovský kraj 

23. február 2018 

(piatok) 

26. február – 

2. marec 2018 

5. marec 2018 

(pondelok) 

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj 
 

2. marec 2018 

(piatok) 

5. marec – 

9. marec 2018 

12. marec 2018 

(pondelok) 

veľkonočné 
28. marec 2018 

(streda) 
29. marec – 

3. apríl 2018 
4. apríl 2018 

(streda) 

letné 
29. jún 2018 

(piatok) 
2. júl – 

31. august 2018 
3. september 2018 

(pondelok) 

  

 

Rozvrh vyučovacích hodín a prestávok:  
 

Dĺžka malej prestávky je stanovená na 10 minút. Veľká prestávka trvá 20 minút, v prípade 

pekného počasia ju žiaci môžu tráviť na čerstvom vzduchu, na školskom dvore. 

 

 

 Vyučovacia hodina prestávka 

1. 8.00 – 8.45 10 min. 

2. 8.55 – 9.40 10 min. 

3. 9.55 – 10.40 20 min. 

4. 10.55 – 11.40 10 min. 

5. 11.55 – 12. 35 10 min. 

6. 12.45 – 13.30 30 min. 

7. 14.00 – 14.40 5 min. 

8. 14.45 – 15.25 5 min. 



Popoludňajšia činnosť a mimo vyučovacia činnosť: 

 Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú 

a spoločenskú činnosť žiakov. 

 V popoludňajších hodinách sa uskutočňuje záujmová činnosť a spoločné podujatia podľa 

potrieb a záujmov žiakov. Na tento účel škola sprístupňuje priestory tried, počítačovej 

učebne, telocvične, posilňovne, priestory školskej knižnice a multifunkčného ihriska. 

 Počas záujmovej činnosti je za žiakov zodpovedný vedúci záujmovej činnosti. 

 Škola organizuje školské výlety, exkurzie . . . Pre žiakov, ktorí sa na výlete, exkurzii 

nezúčastnia, zabezpečí náhradné vyučovanie. 

 

Styk s verejnosťou: 

 Všetky osoby pri vstupe do budovy školy sú povinné na požiadanie služby konajúceho 

dozoru preukázať svoju totožnosť. Netýka sa to žiakov a zamestnancov. 

 Úradné hodiny pre rodičovskú verejnosť v styku s vyučujúcimi sú pred začiatkom a po 

skončení vyučovania alebo počas prestávok. 

 Úradné hodiny vedenia školy sú v čase mimo vyučovaciu a kontrolnú činnosť 

a popoludní. 

 Úradné hodiny vedenia školy je umiestnené pri vstupe do školy. 

 Všetky požiadavky na vedenie školy môžu žiaci predkladať prostredníctvom triednych 

učiteľov a školského parlamentu. 

 Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych aktívoch rodičov 

alebo na vopred dohovorenej konzultácii s triednym učiteľom, prípadne iným 

vyučujúcim, ktorý o konzultácii informuje triedneho učiteľa. 

 Rodič po vstupe do školy nemôže kedykoľvek spontánne riešiť konflikty vzniknuté 

medzi jeho dieťaťom  a inými žiakmi. Na vzniknutý konflikt je povinný upozorniť 

triedneho učiteľa a vedenie školy. 

 Konflikty vzniknuté medzi rôznymi žiakmi nebude triedny učiteľ alebo iný pedagogický 

zamestnanec riešiť s rodičmi na pôde triedy a v prítomnosti iných žiakov, ale v riaditeľni 

v prítomnosti niektorého člena z vedenia školy a v dohodnutom termíne. V takomto 

prípade je možné k riešeniu konfliktu prizvať aj dotyčných žiakov.  

 

Zabezpečenie ochrany majetku školy: 

 Učebné pomôcky a didaktickú techniku vyučujúci po použití uložia do uzamykateľných 

skriniek. 

 Vyučujúci po ukončení poslednej vyučovacej hodiny a výchovnej činnosti v ŠKD 

zabezpečia uzatvorenie okien na učebniach. 

 Upratovačky po vykonaní upratovacích prác skontrolujú uzatvorenie okien na učebniach, 

kabinetoch a chodbách, uzamknú miestnosti, zborovňu i riaditeľňu a kľúče odložia na 

vyhradené miesto. 

 Školník po skončení dennej prevádzky skontroluje uzatvorenie vody, okien na kotolni, 

šatniach a sociálnych zariadeniach, zakóduje  školu, uzamkne kotolňu a všetky vchody 

do budovy školy. 

 

 

II. Práva žiakov 
 

máš právo : 

 na základné vzdelanie poskytované zadarmo 

 na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní 



 na slušné zaobchádzanie, úctu k svojej osobe  a na zabezpečenie ochrany proti 

fyzickému a duševnému násiliu, 

 na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti, 

 na kvalitnú výučbu v každom predmete a na zrozumiteľný výklad učiva, 

 na slušné vyslovenie svojho názoru  a na kladenie otázok k preberanej téme,  

 na objektívne hodnotenie a zdôvodnenie klasifikácie,  

 na omyl, 

 na podávanie návrhov, ktoré sa týkajú života školy, najmä v oblasti kultúrnych, 

spoločenských, telovýchovných podujatí a projektov, do ktorých budú zapojení 

žiaci, 

 na ochranu pred zneužívaním návykových látok, 

 poskytovanie informácií v súlade so zákonom o informáciách, 

 vybrať si záujmový krúžok podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov,  

 tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 

 na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a 

zdravotný stav 

 na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi 

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 pre túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 

 

 

III. Povinnosti žiakov 
 

1. Oslovenia a pozdravy 
 

 Žiaci oslovujú zamestnancov školy: pani riaditeľka, pán zástupca/pani zástupkyňa, 

pán učiteľ/pani učiteľka, pán školník, pani kuchárka, pani upratovačka a podobne. 

 Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy pozdravom : „dobrý deň“, „dobré 

ráno“. Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí. 

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

pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia povstaním.  

 Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a pri 

písaní kontrolných prác žiaci nezdravia. 

 

 

2. Príchod žiakov do školy 
 

 Do školy vstupuješ pred začiatkom vyučovania od 7:45 hod. len cez vchod na to 

určený. 

 Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania a 5 minút pred začiatkom 

vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 

minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. 

 Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa 

do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky nesmú zanechávať na podlahe 

čierne stopy. 

 Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové útvary čakaj slušne pred 

budovou na vyučujúceho. 



 Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po 

príchodových chodníkoch je neprípustné. 

 Do školy by si nemal prísť na bicykli, skateboarde a kolieskových korčuliach. 

Výnimku povoľuje riaditeľ školy. 

 Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. 

Nepreliezaj plot. 

 Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť 

z areálu školy. 

 

3. Správanie žiakov počas vyučovania 
 

 Prichádzaj do školy včas, buď slušne oblečený, bez výstredností v úprave vlasov a 

zovňajšku. Na cvičenie na hodine telesnej výchovy používaj cvičebný úbor, 

v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni. 

 K riaditeľovi školy, učiteľom  a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri 

stretnutí ich pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného 

správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom. 

 Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny si pripravíš všetky potrebné pomôcky. 

 Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, 

prípadne podľa pokynov učiteľa. 

 Učebnice a učebné pomôcky potrebné na hodinu si priprav cez prestávku. Ostatné 

veci máš v aktovke, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice z vnútornej 

strany. 

 Je zakázané nechávať si  po vyučovaní učebné pomôcky v triedach, aj v skrinkách 

na prezúvanie. 

 Po zazvonení na vyučovaciu hodinu v tichosti očakávaj príchod vyučujúceho. Ak 

sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví do triedy, oznámi to týždenník vedeniu 

školy. 

 Na vyučovacích hodinách  sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne 

vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu. 

 Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj 

pozornosť spolužiakov. 

 Ak chceš odpovedať  alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím 

ruky. 

 Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy. 

 Každý deň nosíš žiacku knižku na každú vyučovaciu hodinu. 

 Neprepisuješ údaje v žiackej knižke. 

 Ak vynecháš vyučovanie, informuješ sa u spolužiakov, alebo vyučujúceho 

o preberanom učive. 

 Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine telesnej výchovy, 

ospravedlníš sa vyučujúcemu a odovzdáš mu príslušný doklad od lekára, alebo 

rodiča, pričom ospravedlnenie od rodiča platí len na jeden deň. 

 Ak sa na vyučovanie nepripravíš, alebo nemáš domácu úlohu, ospravedlň sa 

vyučujúcemu pred začatím hodiny a uveď dôvod svojej nepripravenosti, ktorý 

učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu.  

 Domáce úlohy si píš doma a neodpisuj ich v škole. 

 Počas vyučovacej hodiny nesmieš konzumovať potraviny, žuť žuvačku. 

  Opustiť triedu, ihrisko, môžeš len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho 

učiteľa. 



 Udržuj svoje pracovné miesto a okolie v čistote a poriadku. 

 Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou  

umiestnenou v učebniach môžeš len so súhlasom učiteľa.  

 Môžeš otvárať len dolné okná. Je zakázané otvárať horné okná.  

 Nie je dovolené  hojdať sa na stoličkách, otvárať veľké okná počas vyučovania 

a počas prestávky,  vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a 

akékoľvek predmety. 

 Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón (toto nariadenie je 

v súlade so zákonom   č. 245/2008).  V prípade porušenia tohto nariadenia má 

vyučujúci právo zobrať mobilný telefón a odovzdať ho riaditeľke školy, ktorá ho 

vráti rodičom. Použiť ho môže iba v mimoriadnych odôvodnených prípadoch so 

súhlasom vyučujúceho.  

 Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť  a pozornosť 

spolužiakov, prípadne  ohrozujú bezpečnosť, zdravie alebo morálku (zbrane, nože, 

detské pištole na guličky, petardy, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu 

peňazí, šperky, zvieratá, elektroniku, MP3, MP4 a iné prehrávače....). 

V mimoriadnych prípadoch si môžeš cenný predmet alebo sumu peňazí uložiť 

u riaditeľa školy a po vyučovaní si ich vyžiadať. Inak škola nezodpovedá za 

vzniknutú škodu pri ich odcudzení alebo ich strate. Predmety nepotrebné na 

vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vrátiť ich rodičom. Pri ich odcudzení, 

poškodení alebo strate  škola nezodpovedá za vzniknutú škodu a nebude robiť 

žiadne opatrenia.  

 Máš zakázané používať mobilné telefóny na fotografovanie a natáčanie videa počas 

vyučovacích hodín a prestávok. V prípade porušenia zákazu bude žiakovi mobilný 

telefón alebo iné audiovizuálne médium odobraté a odovzdané iba zákonnému 

zástupcovi žiaka. Následne bude žiakovi udelené výchovné opatrenie podľa 

vyhlášky MŠ SR o základnej škole, metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu. 

 Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie. Ospravedlň sa 

príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. 

 V špeciálnych učebniach (počítačová, telocvičňa) sa riadiš špeciálnym poriadkom. 

 

4. Správanie žiakov mimo školy 

 
 Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní 

a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. 

 Žiak nepoškodzuje verejný alebo súkromný majetok. Pri dokázaní, že zničil časť 

školskej budovy alebo verejné priestranstvo rôznymi nátermi, nápismi a urážlivými 

výrokmi na vyučujúcich a iné osoby, je povinný toto odstrániť. Voči žiakovi bude 

vyvodené prísne výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania. 

 Na podujatia mimo školy  je potrebný informovaný súhlas zákonného zástupcu 

žiaka. 

 Zákonný zástupca žiaka vyjadruje súhlas so všetkými aktivitami v danom školskom 

roku jedným informovaným súhlasom. 

 Na podujatiach mimo školy sa žiak správa slušne, podľa pokynov triedneho, alebo 

dozor konajúceho učiteľa. 

 V autobuse MHD rozpráva potichu, netlačí sa, v prípade potreby uvoľní miesto na 

sedenie staršej osobe. 

 Pri organizovanom pešom presune ide v uzavretom dvojstupe po pravej strane 

cesty. 



 V kine, divadle, alebo na výstave nerozpráva nahlas, neodhadzuje odpadky, ale 

dôstojne reprezentuje svoju školu. 

 

5. Správanie žiakov počas prestávok 

 
 Cez malé prestávky sa zdržiavaj v svojej triede, kde môžeš desiatovať, pripravíš sa 

na vyučovaciu hodinu, prípadne ideš na WC.  

 Po použití sociálneho zariadenia si umyješ ruky, zatvoríš vodovodný kohútik, 

zhasneš  svetlo a zatvoríš dvere na WC. Elektrickou energiou a vodou šetrí aj 

v triede.  

 Dvere tried sú počas všetkých prestávok otvorené. 

 Cez prestávky sa nesmieš bezdôvodne zdržiavať na spojovacej chodbe a vo WC. 

 Vstup žiakov do inej ako kmeňovej triedy je dovolený len v nevyhnutných 

prípadoch so súhlasom dozor konajúceho učiteľa. 

 Počas veľkej prestávky sa zdržiavaj v triede a na chodbe, kde máš triedu. Pri 

priaznivom počasí sa na pokyn dozor konajúceho učiteľa prezuj a choď von. Je 

zakázané opustiť areál školy. Za poriadok v triede a stratu vecí v tom čase 

zodpovedajú týždenníci.   

 Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky. 

 Počas prestávok je zakázané naháňať sa, biť sa, behať a skákať po laviciach, kričať 

a inak sa neslušne správať, a tak ohrozovať svoju bezpečnosť a bezpečnosť 

ostatných. 

 Papiere a rôzne odpadky odhadzuj do koša. Je zakázané rozhadzovať odpadky po 

chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov,  umývadiel 

a vyhadzovať z okien.  

 Ku spolužiakom sa správaj slušne a priateľsky. Nepoužívaj vulgárne výrazy. 

Prípadné spory rieš bez použitia sily (hovorme spolu, nebime sa). Žiakovi je 

zakázané telesne a verbálne obťažovať a prejavovať intímne náklonnosti k iným 

žiakom (dotyky, bozky...). 

 Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc 

dospelého. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu 

náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.  

 Rešpektuj zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog a iných 

omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí 

by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných 

omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského 

poriadku. 

 Po dovŕšení 14. roku života si trestnoprávne zodpovedný za svoje činy. To 

znamená, že tvoje priestupky a prečiny bude riešiť polícia a budú zaznamenané 

v tvojom registri trestov. 

 

6. Odchod žiakov zo školy 
 

 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň 

nečistoty, vylož stoličku na stôl. 

 Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod jeho vedením prejdi do šatne, prezuj sa, obleč a 

disciplinovane opusti budovu. 

 Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. 



 Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke/triednemu 

učiteľovi. Nájdené veci odnes do kancelárie školy. 

 Pri odchode žiaka zo školy počas vyučovania, žiak informuje  triedneho učiteľa na 

základe písomnej požiadavky zákonného zástupcu. 

 Žiak môže opustiť priestory školy len zo závažných dôvodov (rodinných, 

zdravotných), výlučne v sprievode zákonného zástupcu a len po telefonickom 

oznámení zákonnému zástupcovi. 

 Je prísne zakázané svojvoľne opustiť priestory základnej školy v čase od 8:00 

do 13:30 hod.!  

 

 

7. Dochádzka žiakov do školy 
 

Dochádzka žiakov je povinná a žiak sa pravidelne a v plnom rozsahu zúčastňuje vyučovania. 

Povinne sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania 

(výchovné koncerty, filmové predstavenia . . .), ktoré sú súčasťou učebných plánov a projektov 

na príslušný školský rok. Žiak si postupne osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky poskytované 

základnou školou. 

 Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. 

 Vyučovanie môžeš vymeškať len pri ochorení, mimoriadnej udalosti v rodine, pri 

mimoriadne zlých poveternostných podmienkach, pri účasti na súťažiach 

a reprezentácii mesta, obce alebo školy. 

 Ak nemôžeš prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe 

písomného ospravedlnenia od rodičov o uvoľnenie z vyučovania.  

                          a/  na 1 vyučovaciu hodinu -  uvoľňuje príslušný vyučujúci, pričom zákonný           

zástupca je povinný  prísť  pre dieťa do školy osobne. Z dôvodu bezpečnosti dieťa 

nemôže samo opustiť školu! Nie sú akceptované telefonické žiadosti o uvoľnenie. 

               b/ na viac hodín alebo 1 deň – je uvoľnenie žiaka v kompetencii  triedneho     

učiteľa, 

               c/ na viac dní – uvoľňuje riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti      

zákonného zástupcu žiaka doručenej vopred. 

 Rodič môže ospravedlniť tvoju neúčasť na vyučovaní maximálne tri dni za polrok. 

Ostatné  ospravedlnenia musia byť od lekára. 

 Príčinu žiakovej neprítomnosti na vyučovaní, je povinný zákonný zástupca 

oznámiť triednemu učiteľovi ihneď, najneskôr do 8:00 hod. v daný deň: 

        a/ osobne 

                     b/ telefonicky – 037/7783443                                                                                                               

 Písomné ospravedlnenie alebo úradný dokument potvrdzujúci odôvodnenosť 

žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca do 3 dní odo dňa 

nástupu žiaka do školy. 

 Ak žiak evidentne pravidelne zameškáva určité vyučovacie hodiny, aj napriek 

tomu, že sú ospravedlnené zákonným zástupcom, vyučujúci rozhodne o ďalšom 

postupe v spolupráci s triednym učiteľom. 

 Žiacku knižku si povinný nosiť do školy a na všetky lekárske vyšetrenia. Každú 

neúčasť na vyučovaní musia rodičia alebo lekár ospravedlniť v žiackej knižke.  

 Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na 

vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na 

písomnú žiadosť rodičov. 

 Ak vymeškáš viac ako 30 z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže 

Ti byť navrhnuté komisionálne preskúšanie. 



 Zo zdravotných a iných závažných dôvodov možno žiaka úplne alebo čiastočne 

oslobodiť od vyučovania niektorého predmetu na celý školský rok alebo jeho časť 

rozhodnutím riaditeľky školy na základe vyjadrenia učiteľa a lekára. 

 Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný 

na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. 

Ak je predmet zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa jeho 

vyučovania nemusí zúčastniť. 

Žiak 9. ročníka sa môže zúčastniť dvakrát počas školského roka na Dni otvorených 

dverí (príslušná SŠ, SOŠ) po predchádzajúcom súhlase zákonného zástupcu 

a následnom potvrdení navštívenej školy. Výnimku povoľuje riaditeľka školy na 

žiadosť zákonného zástupcu žiaka.  

Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo 

strany školy potrebné konať vo veci: 

a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, 

riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný 

zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, 

b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín 

v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa 

školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4, § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a 

podľa § 31zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je 

potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka 

pre podozrenie so spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy 

mládeže podľa § 211zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov. 

 

8. Triedna samospráva 
 

 Žiacky kolektív triedy si môže so súhlasom triedneho učiteľa voliť triednu žiacku 

samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho 

učiteľa.  

 Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár 

triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim.  

 Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ.  

 Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa. 

 Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok, prípadne v pondelok na prvej 

vyučovacej hodine. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. 

 

9. Povinnosti týždenníkov  
 

 Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v Triednej knihe. Týždenníci pred 

vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním aj počas prestávok 

zotrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na hodinu. Na každej hodine 

hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. 

 Počas veľkej prestávky ostávajú týždenníci v triede, vyvetrajú – vetrajú len 

spodnými oknami, umyjú tabuľu, podľa potreby popolievajú kvety. 

 Cez veľkú prestávku otvoria  malé okná, veľké sa nesmú otvárať,  aby sa trieda 

vyvetrala. Po príchode žiakov z veľkej prestávky sa postarajú o poriadok v triede a 

zatvoria okná. 



 Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, skontrolujú či je zatvorený vodovodný 

kohútik, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien. 

 Zistené nedostatky alebo poškodzovanie triedy hlásia triednemu učiteľovi. 

 

10. Povinnosti žiakov v školskej jedálni 

 
 Žiaci navštevujúci školský klub chodia do školskej jedálne v sprievode pani 

vychovávateľky. 

 Ostatní žiaci chodia do školskej jedálne po skončení vyučovania. Je zakázané 

chodiť do jedálne skôr. 

 V školskej jedálni sa správaš slušne a ticho. Po príchode do jedálne si umyješ ruky 

mydlom. V prípade, že je tam viac žiakov zaradíš sa do radu pred okienko. O 

okienko sa neopieraš ani sa do neho nenakláňaš. 

 V jedálni najprv zješ polievku, až potom hlavný chod, nikdy nie naopak. 

 Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj kultúrne, nebehaj a nevykrikuj. 

Rešpektuješ pokyny učiteľa, ktorý vykonáva dozor. 

 Po skončení obeda odpraceš po sebe zo stola a opustíš jedáleň. 

 Odhlasovanie z obedov sa vykonáva zásadne deň vopred u kuchárky alebo priamo 

u vedúcej školskej jedálne. Ak žiak ochorie, môže ho rodič odhlásiť ráno do 8:00 

hod. u vedúcej školskej jedálne telefonicky. 

 

11. Ochrana zdravia žiakov 

 
 Pred nákazlivými chorobami sa žiaci chránia osobnou hygienou. Každý žiak je 

povinný mať zdravotné vrecko, ktoré obsahuje mydlo, uterák a toaletný papier. 

Ruky si umýva vždy po použití WC a pred jedlom. Uterák si pravidelne vymieňa, 

minimálne raz za mesiac. 

 Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia oboznámení na začiatku 

školského roka triednym učiteľom. Každý žiak je povinný rešpektovať    

usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

 V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa alebo inú dospelú osobu. Každý úraz sa zapíše do zošita úrazov. 

Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam 

o registrovanom úraze. 

 Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá učiteľ v triede alebo dozor konajúci 

učiteľ. Všetci žiaci sú povinní ich rešpektovať. Žiak je povinný počas prestávok, 

vyučovania ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie 

a zdravie svojich spolužiakov. 

 Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé – fajčenie, pitie 

alkoholických nápojov, používanie škodlivých látok. 

 Pred odchodom na spoločenskú akciu alebo pri podozrení na prechovávanie 

omamných látok (cigarety, alkohol, drogy) môže vyučujúci skontrolovať obsah 

školskej tašky alebo batožiny žiaka. 

 Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený ako zdravotník, žiakovi prvú 

pomoc, a v prípade potreby zabezpečí lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení 

informuje rodičov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom 

školy alebo so zákonným zástupcom žiaka.    

 Pri prechode žiakov z budovy na ihrisko a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci 

telesnej výchovy alebo zastupujúci učiteľ. 



 Pri vychádzkach žiakov dbá o bezpečnosť nad žiakmi vyučujúci. 

 Žiaci sa podrobujú hromadným a individuálnym lekárskym prehliadkam, v prípade 

ochorenia vyhľadajú lekára a rešpektujú jeho nariadenia. 

 Žiak dbá v škole o svoju vlastnú hygienu, v triede na určenom mieste má uložené 

hygienické vrecko. 

 Na hodiny telesnej a športovej výchovy sa žiaci prezliekajú v triedach alebo 

v šatniach pri telocvični a odchádzajú v sprievode vyučujúceho. Na konci 

vyučovacej hodiny opäť prichádzajú v sprievode vyučujúceho do triedy, kde sa 

prezlečú a skontrolujú všetky veci. Žiaci si nosia čistý cvičebný úbor a športovú 

obuv, ktorá im umožňuje bezpečné cvičenie. V cvičebnom úbore nesmie byť žiak 

oblečený na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni. Cvičebný úbor si 

z hygienických dôvodov odnáša domov na konci týždňa. Prezliekajú sa i necvičiaci 

žiaci. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, 

prinesie ospravedlnenie od zákonného zástupcu. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako 

týždeň, musí vyučujúcemu predložiť ospravedlnenie od lekára. 

 V počítačovej učebni je zakázané navštevovať www stránky, ktoré svojím obsahom 

odporujú všeobecne platným etickým normám – pornografia, erotika, rasizmus, 

xenofóbia, násilie.  

 

12. Školský parlament  
 

a/ práva člena školského parlamentu 
  tlmočiť názory triedy, ktorá ho do školského parlamentu zvolila, 

 zúčastňovať sa na zasadnutiach a práci školského parlamentu, 

 vyjadrovať svoje názory na zasadnutiach školského parlamentu, 

 písomne a ústne podávať návrhy a pripomienky školskému parlamentu, 

 hlasovať na zasadnutiach školského parlamentu, 

 žiadať o zasadnutie školského parlamentu, 

 byť informovaný o činnosti školského parlamentu. 

 

b/ povinnosti člena školského parlamentu 
 zúčastňovať sa zasadnutí školského parlamentu, 

 vzdať sa členstva v školskom parlamente, 

 riadne vykonávať funkciu v školskom parlamente a plniť úlohy, ktorými bol poverený, 

 chrániť záujmy žiakov a dbať o dobré meno školy, 

 informovať žiakov o činnosti školského parlamentu. 

 

 

IV. Školský majetok a jeho ochrana 
 

 Žiak má právo používať zariadenie školy (lavice, stoličky, tabuľu, ...), pomôcky školy, 

učebnice súvisiace s výučbou, pritom sa riadi pokynmi pedagogických zamestnancov 

a iných oprávnených osôb. 

 Žiak  nesmie poškodzovať veci, ktoré tvoria zariadenie triedy a školy a takisto tie, ktoré 

mu boli zverené v súvislosti s výučbou. 

 Ak spôsobí škodu, je povinný odstrániť ju uvedením do pôvodného stavu alebo finančne 

nahradiť. 

 Ak žiak zistí poškodenie alebo zničenie školského majetku, oznámi túto skutočnosť 

najbližšiemu pedagogickému zamestnancovi alebo triednemu učiteľovi. 



 V prípade, že sa nezistí vinník škody, môže riaditeľka školy požiadať žiakov 

jednotlivých tried o podieľaní sa na náhrade škody. 

 Písať na lavice, nábytok, steny školy či akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať 

majetok školy je zakázané. 

 Žiak šetrí vodu a elektrickú energiu. 

 V prípade poškodenia alebo straty učebníc a školských pomôcok ich musí žiak nahradiť 

novými.  

 Každý žiak má mať učebnice a zošity riadne zabalené a podpísané.  

 Ak prejde žiak počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a 

odovzdá ich na tej škole, kde skončí školský rok. 

 Žiak chráni školský areál, neničí prírodniny, neskracuje si cestu cez trávnik a plot.  

 

V. Klasifikačný poriadok, pochvaly a výchovné opatrenia  
 

1. Hodnotenie predmetov a správania 

 
Žiaci sú hodnotení podľa MP: č. 22/2O11 na hodnotenie žiakov základnej školy, MP č.19/2015 

na hodnotenie žiakov s mentálnym postihnutím  

 

V jednotlivých predmetoch sú žiaci klasifikovaní stupňami: 

1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 - nedostatočný  

 

 Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 – veľmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé 

  

 

2. Pochvaly a opatrenia na posilnenie disciplíny 

 
 Návrhy na udelenie pochvaly alebo výchovného opatrenia musia byť prerokované na 

    Pedagogickej rade. 

 

a/ Pochvaly 
Pochvaly  a iné ocenenia sa udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný 

alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo 

písomne. Škola udeľuje: 

 pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname,  

 pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka,  

 pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy,  

 pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy, 

 diplom,  

 po schválení radou rodičov knižnú odmenu alebo vecnú odmenu 

 

 

b/ Výchovné opatrenia 
Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. (za zabúdanie ŽK, učebných 

pomôcok, nepripravenosť na vyučovacie hodiny, nevypracovanie domácej úlohy, vyrušovanie 

na vyučovaní, bezdôvodné opustenie svojho pracovného miesta počas vyučovacích hodín, 

nedisciplinovanosť na prestávkach, ničenie školského majetku- šatne, triedy, chodby, WC, 

neplnenie príkazov, fajčenie v škole a školskom areáli, vulgárne vyjadrovanie, šikanovanie, 



agresivitu a pod.). Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu 

predchádza objektívne prešetrenie previnenia. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z 

týchto opatrení: 

 zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu a súčasne zápis do 

žiackej knižky, 

 napomenutie od triedneho učiteľa, 

(dáva sa v priebehu školského roka cestou ŽK, ak triedny učiteľ pri kontrole zistí, že  

žiak má v ŽK alebo v KH 5 zápisov od vyučujúcich. Napomenutie triednym učiteľom 

môže byť žiakovi udelené viackrát za hodnotené obdobie), 

 pokarhanie od triedneho učiteľa, 

(dáva sa za hodnotené obdobie- štvrťrok, po prerokovaní pedagogickej rady, po 2 

napomenutiach t.j. 10 zápisov, alebo za 1- 4 neospravedlnené hodiny – udeľuje sa 

zápisom triedneho učiteľa do ŽK)  

 pokarhanie od riaditeľa školy, 

           ( dáva sa za hodnotené obdobie- štvrťrok, na návrh triedneho učiteľa, ak sa správanie 

žiaka nezlepšilo a zápisy pokračujú, t.j. 15 zápisov, alebo v prípade závažného 

previnenia, ako je vulgárne vyjadrovanie, fajčenie, nedisciplinovanosť, šikanovanie, 

agresivita, úmyselné ničenie školského majetku, nevhodné správanie sa voči vyučujúcim, 

alebo za 5 –  9 neospravedlnených hodín). Udeľuje ho písomnou cestou riaditeľ školy. 

 

c/ znížené známky zo správania 
 znížená známka zo správania druhého stupňa 

(dáva sa na vysvedčení v I. alebo II. polroku, po pokarhaní pedagogickou radou, ak sa 

správanie žiaka nezlepšilo, t.j. má 20 zápisov, alebo za závažné previnenie, alebo za 10- 

19 neospravedlnených hodín) 

 znížená známka zo správania tretieho stupňa 

( dáva sa na vysvedčení v I. alebo II polroku, po pokarhaní pedagogickou radou, za 

závažné previnenie, 30 a viac zápisov, alebo za 20-35 neospravedlnených hodín) 

 znížená známka zo správania štvrtého stupňa 

(dáva sa na vysvedčení v I. alebo II. polroku, po pokarhaní pedagogickou radou, za 

veľmi závažné previnenie, 40 a viac zápisov, alebo za viac ako 25 neospravedlnených 

hodín) 

 

Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny 

učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená 

dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním povinnej školskej dochádzky zo 

strany jeho zákonného zástupcu. V prípade preukázateľného zistenia zanedbávania povinnej 

školskej dochádzky triedny učiteľ informuje rodičov alebo zákonného zástupcu okamžite. Ak 

rodič nepreukáže, že vymeškané hodiny sú ospravedlnené, triedny učiteľ podáva správu ku 

koncu mesiaca vedeniu školy. Riaditeľ školy informuje zriaďovateľa o zanedbávaní povinnej 

školskej dochádzky žiaka. 

 

 

d/ komisionálna skúška 
 Do troch dní po vydaní vysvedčenia, má rodič právo písomnou formou požiadať 

o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa. 

 Riaditeľ školy stanoví termín skúšky a určí komisiu. 

 Rodič môže byť na komisionálnom preskúšaní prítomný. 

 Žiaci plniaci si povinnú školskú dochádzku v zahraničí vykonávajú komisionálnu skúšku 

na konci primárneho vzdelávania a na konci nižšieho stredného vzdelávania. 



 Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

 

Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí: 

 

Na požiadanie zákonného zástupcu môže riaditeľka školy povoliť žiakovi formy osobitného 

spôsobu školskej dochádzky (§ 23 zák. č. 245/2008 Z. z.). 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. Riaditeľka školy určí, z ktorých predmetov 

bude musieť žiak vykonať komisionálne skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny (§ 23, písm. b, § 

25 zák. č. 245/2008 Z. z.). 

  

e/ Vydávanie vysvedčenia 
 Za I. polrok, k 31. januáru, vydá škola výpis z triedneho výkazu iba rodičom, ktorý oň 

vopred písomne požiadajú. 

 Za I. a II. polrok, k 30. júnu, vydá škola vysvedčenia všetkým žiakom.  

 
VI. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov 

 
Právny poriadok poskytuje pedagogickému zamestnancovi všeobecnú aj osobitú ochranu 

pred útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo zásahmi do jeho práva na 

ochranu osobitosti a jej prejavov a nastanú počas výkonu pedagogickej činnosti alebo 

v súvislosti s ním.  

Pedagogický zamestnanec má postavenie chránenej osoby podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 

Trestný zákon v znení neskorších predpisov, čo znamená, že trestný čin spáchaný na 

takejto osobe sa trestá prísnejšie.  

 

Potencionálnym útočníkom môže byť: 

 zákonný zástupca, 

 rodinní príslušníci, 

 dieťa/žiak, 

 skupina osôb, 

 pedagogický zamestnanec. 

 

Týka sa to týchto trestných činov: 

 vražda, 

 zabitie, 

 ublíženie na zdraví, 

 poškodenie zdravia, 

 obmedzovanie osobnej slobody, 

 vydieranie, 

 hrubý nátlak,  

 porušovanie domovej slobody, 

 nebezpečné vyhrážanie,  

 výtržníctvo, 

 fyzické napadnutie, 

 vynucovacie prostriedky. 

 

 

 



1. Povinnosti 

 

a/  Každý pedagogický zamestnanec:  

 
 Prichádza na pracovisko včas, najmenej 20 minút pred začiatkom jeho vyučovacej 

hodiny alebo dozoru, podpisuje sa do hárku evidencie dochádzky.  

 Svoju neprítomnosť na pracovisku ohlási vedeniu školy bezodkladne, lekárske 

potvrdenie o PN, OČR atď. predloží alebo doručí do 3 dní; ukončenie neprítomnosti 

oznámi vedeniu školy aspoň 1 deň vopred.  

 Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom 

zamestnania.  

 Je povinný efektívne využívať svoj pracovný čas na pracovisku a dodržiavať včasný 

nástup na vyučovaciu hodinu. 

 Je povinný dodržiavať zákaz fajčenia, požívania alkoholu a iných omamných látok v 

areáli školy, na výletoch, exkurziách a iných aktivitách so žiakmi.  

 Je povinný dodržiavať podmienky pracovnej zmluvy, náplň práce, Štatút ZŠ, školský 

poriadok. 

 Je povinný denne preštudovať oznamy a suplovanie umiestnené v zborovni školy, všetky 

úlohy splniť v stanovenom termíne. 

 Včas sa zúčastňovať všetkých porád, metodických a spoločenských podujatí 

organizovaných školou. 

 Všetci pedagogickí zamestnanci budú rešpektovať a v praxi napĺňať Zákon č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a deklaráciu Práva 

dieťaťa, vyhlásenú OSN z 20.11.1959. 
 

b/ Člen vedenia školy 

 
 Riadi úlohy vyplývajúce z jeho náplne práce. 

 Je členom pedagogickej rady a vedenia školy. 

 Riaditeľka školy zodpovedá za chod školy. Riadi, kontroluje a hodnotí prácu všetkých 

zamestnancov školy Stará sa o ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Pomáha pri riešení 

pracovných problémov. Zvoláva, riadi a vedie pedagogickú radu a formuje závery jej 

rokovania, ak týmto úkonom nepoverí svoju zástupkyňu. Zabezpečuje spoluprácu 

s CPPPaP v etape prípravy začlenenia žiaka (integrácie) do bežných tried školy 

a rozhoduje o jeho začlenení po písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

 Organizuje a demokraticky riadi školu. 

 Kontroluje plnenie povinností pedagogických zamestnancov, ktoré vyplývajú z ich 

pracovnej náplne, UO, TVVP, IVVP, pracovného poriadku a vnútorných predpisov a 

nariadení. 

 Zástupkyňa školy zastupuje riaditeľku v jej neprítomnosti. Z poverenia riaditeľky školy 

zabezpečuje plnenie pedagogicko – organizačných úloh. Podieľa sa na pedagogickom 

riadení školy. 

 Včas zabezpečuje suplovanie za neprítomných učiteľov alebo vychovávateľov na 

vyučovacích hodinách a na dozore. 

 Zvoláva zasadnutie poradných orgánov vedenia školy. 

 Utvára vhodné podmienky pre dobrú a tvorivú prácu všetkých zamestnancov školy. 

 Zohľadňuje dobré návrhy a tvorivé podnety kolektívu. 

 Podporuje spoluprácu a propagáciu dobrých skúseností. 

 Podporuje a oceňuje odborné a metodické vzdelávanie zamestnancov. 



 Rešpektuje osobnosť každého zamestnanca. 

 Nepreťažuje zamestnancov. 

 Pravidelne vykonáva kontroly podľa plánu i mimo neho. 

 Je náročný k sebe, dokáže prijať i kritické pripomienky. 

 

c/ Učiteľ 

 
 Plní úlohy vyplývajúce z jeho pracovnej náplne. 

 Dôsledne dodržiava práva dieťaťa, nepoužíva fyzické tresty. 

 Absenciu žiakov a ostatné zápisy do triednej knihy vykoná na začiatku hodiny. 

 Nepreťažuje žiakov nadmernými požiadavkami. 

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

 Dôsledne vykonáva dozor v základnej škole a v školskej jedálni podľa rozpisu. 

 Pedagogický pracovník je povinný nastúpiť na zastupovanú hodinu za neprítomného 

kolegu. Obsah vyučovania je povinný odučiť podľa TVVP a zapíše svoju prítomnosť do 

triednej knihy namiesto chýbajúceho kolegu.  

 Dbá na ochranu majetku školy. 

 Po skončení vyučovania dozrie na poriadok v triede (zabezpečí uzavretie okien, 

vyloženie stoličiek na lavice, uzamknutie triedy), odvedie žiakov do šatne. 

 Triednu knihu a klasifikačný hárok uloží do priečinku v zborovni. 

 Pri rokovaní s rodičmi rešpektuje osobnosť rodiča, rozhovor vedie v duchu spolupráce. 

 Ak je učiteľ zaradený do kategórie – učiteľ špecialista (vedúci MZ, PK) úzko 

spolupracuje s vedením školy, podáva návrhy na zlepšenie práce. Spolurozhoduje 

o úlohách v edukačnom procese. 

 
 

d/ Vychovávateľka ŠKD 

 
 Preberá zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov. 

 Na popoludňajšiu činnosť preberá žiakov od vyučujúcej osobne. 

 Zodpovedá za úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacej práce detí v školskom klube. 

 Sleduje prospech a správanie detí v klube, spolupracuje s príslušnými učiteľmi a podľa 

požiadaviek zabezpečuje prípravu žiakov na vyučovanie. 

 Na priamu prácu s deťmi sa pravidelne pripravuje. 

 Vykonáva dozor nad žiakmi pri spontánnych činnostiach, pri stravovaní žiakov 

zaradených do ŠKD. 

 Podľa pokynov riaditeľky školy vykonáva i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú 

činnosť ŠKD. 

 Dbá na dodržiavanie práv dieťaťa. 

 Denne spolupracuje s triednou učiteľkou. 

 Spolupracuje s rodičmi žiakov. 

 

e/ Dozor konajúci učiteľ 

 
 Preberá zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov počas prestávok. 

 Pred vyučovaním dozor konajúci učitelia kontrolujú príchod žiakov do školy (správanie 

v šatniach, prezúvanie, prechod do tried) a správanie žiakov v triedach pred vyučovaním. 

 Dozor nad žiakmi sa začína o 7:45  hod. a končí o 13:35 hod.  



 Počas malých prestávok kontrolujú správanie žiakov v triedach a ostatných zverených 

priestoroch, nepovoľujú žiakom bez dôvodu vychádzať z tried, prípadne opúšťať budovu 

školy. 

 Počas veľkej prestávky zhromažďujú žiakov do prestávkových priestorov (chodba, 

školský dvor), organizujú ich pohyb a pobyt, 3 minúty pred zvonením organizujú odchod 

žiakov do tried a skontrolujú čistotu a poriadok na chodbách. 

 V prípade neprítomnosti dozor konajúceho učiteľa z dôvodu PN jeho zastupovanie bude 

vykonané učiteľmi postupne v poradí podľa rozvrhu dozorov. Ak učiteľ vopred vie 

o svojej neprítomnosti v škole počas dňa, kedy vykonáva dozor, zabezpečí za seba 

náhradu. 

 Na dozor nastupuje včas a vykonáva ho aktívne. 

 Pred odchodom žiakov na školský výlet, exkurziu . . . má učiteľ právo skontrolovať 

batožinu, či sa v nej nenachádzajú alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky. 

 Dozor na chodbách - denne podľa rozpisu 

 Dozor v jedálni - denne podľa rozpisu   

 

f/ Triedny učiteľ 

 
 Vedie triednu dokumentáciu. 

 Je v dennom styku so žiakmi svojej triedy. 

 Denne sleduje dochádzku žiakov do školy, ich ospravedlnenia. Na konci týždňa 

vyčiarkne voľné rubriky v triednej knihe, spočíta vymeškané hodiny a skontroluje zápis 

a podpis ostatných kolegov. 

 Snaží sa odstraňovať prípadné záškoláctvo. 

 Zistené záškoláctvo ihneď rieši s rodičmi, výchovným poradcom, vedením školy. 

 Vedie žiakov, aby rešpektovali školský poriadok. 

 Vybavuje potvrdenia a písomné požiadavky rodičov v styku s vedením školy. 

 Je zodpovedný za dokumentáciu žiakov so ŠVVP, vypracováva IVVP pre žiakov so 

ŠVVP. 

 Koordinuje písanie písomných prác zo slovenského jazyka a matematiky, dozerá, aby 

žiaci neboli preťažovaní. 

 Úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede prípadne s  vychovávateľkou, so 

školským špeciálnym pedagógom a  výchovným poradcom. 

 Úzko spolupracuje s rodičmi žiakov. 

 Zúčastňuje sa riadenia školy prostredníctvom MZ a PK. 

 Minimálne jedenkrát mesačne skontroluje ŽK žiakov, čo v nej písomne potvrdí svojím 

podpisom a dátumom. 

 Na prvom zasadnutí triednej rady rodičov v danom školskom roku oboznámi rodičov so 

školským poriadkom, čo rodičia potvrdia svojím podpisom. 

 Žiakov oboznámi so školským poriadkom a zásadami BOZ a PO na začiatku školského 

roka v čase nato určenom a v priebehu roka podľa potreby. 

 

g/  Výchovný poradca 

 
Zameriava svoju činnosť na organizovanie výchovnej práce so žiakmi zameranej na správnu 

voľbu povolania, na starostlivosť o talentovaných i zaostávajúcich žiakov, žiakov so 

špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami žiakov, u ktorých sú výchovné problémy.  

 Informuje triednych učiteľov a rodičov o možnostiach ďalšieho vzdelávania na strednej 

škole, resp. o možnostiach uplatniť sa v budúcnosti na trhu práce. 



 Spolupracuje s radou rodičov i rodičmi jednotlivo podľa potrieb, podľa možnosti 

s triednym učiteľom pri zisťovaní príčin výchovných ťažkostí zaostávania v prospechu, 

ako aj pri odporúčaní povolania žiaka so zreteľom na jeho zdravotný stav, s CPPPaP 

v otázkach vyšetrenia jeho mentálnych schopností i pri problémoch pri voľbe povolania. 

 Vedie na škole všetku evidenciu spojenú s rozmiestňovaním žiakov, evidenciu 

talentovaných žiakov i žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 Má právo na skrátenie pracovného úväzku podľa smerníc MŠVVaŠ SR. 
 

2. Práva PZ 

 
 verejne vyjadriť svoj názor, 

 podávať návrhy na zlepšenie práce v škole, 

 právo na disciplinovanosť žiakov, 

 na ochranu svojej osobnosti, 

 na úctu, 

 na ticho, keď hovorí, 

 je oprávnený na vyučovacej hodine a počas prestávok zadržať zapnutý mobilný telefón, 

MP3, MP4, tablet, inú elektroniku a iné predmety, ktoré nesúvisia s vyučovacím 

procesom a odovzdať ich triednemu učiteľovi. Ten ich vydá zákonným zástupcom žiaka. 

 

3. Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov 
 

Práva a povinnosti školníka 

 

 Využíva všetky práva, ktoré mu vyplývajú z legislatívnych predpisov a vnútorných 

predpisov školy, pokynov a smerníc riaditeľky školy. 

 Zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy. Po skončení prevádzky skontroluje uzavretie 

priestorov, okien, prítomnosť osôb v budove školy, uzamknutie priechodov a východov 

a kódovanie školy. 

 Čistí príchodové chodníky školy, v zimnom období z nich odpratáva sneh a podľa 

potreby posypáva prístupové cesty a chodníky technickou soľou. 

 Dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia. 

 Dbá o údržbu trávnikov počas letných mesiacov a kosenia podľa potreby. 

 Vykonáva všetky údržbárske práce (inštalačné, stolárske, zámočnícke, maliarske), okrem 

tých, ktoré vyžadujú odborný zásah. Dbá, aby boli vodovodné, elektrické, plynové a iné 

zariadenia v dobrom technickom stave. 

 Vedie centrálnu evidenciu spotreby vody, elektrickej energie, plynu. 

 Zabezpečuje drobné materiály, nákupy spotrebného charakteru pre ZŠ a MŠ. 

 Plní ďalšie úlohy podľa priebežných pokynov riaditeľky školy. 

 

 

Práva a povinnosti upratovačiek 

 

 Využívajú všetky práva, ktoré im vyplývajú z legislatívnych predpisov a vnútorných 

predpisov školy, pokynov a smerníc riaditeľky školy. 

 Udržiavajú upratovacie priestory v náležitej čistote a poriadku. 

 Pracovné úlohy sú určené podľa pridelených úsekov. Pri práci sú povinné používať 

všetky osobné ochranné pomôcky. 



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

zhasnuté elektrické svietidlá a uzatvorené dvere tried, ŠKD, učební. 

 Vykonávajú iné pridelené práce, najmä školníkove v čase jeho neprítomnosti alebo 

plnenia iných poverených úloh.  Podieľajú sa na zveľaďovaní areálu školy. 

 V práci sa riadia pokynmi riaditeľky školy alebo zástupkyne riaditeľky školy. 

 Zistené chyby denne oznamujú školníkovi alebo vedeniu školy. 
 

 

VII. Práva, povinnosti a odporúčania pre rodičov 

 

1. Práva rodičov (zákonných zástupcov) 

 
 poskytnutie bezplatného vzdelania pre svoje dieťa; 

 začlenenie svojho dieťaťa; 

 poznať zameranie školy; oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy; 

 byť informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa; 

 zúčastňovať sa na činnosti školy; 

 požiadať učiteľa o konzultácie; 

 požiadať o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský 

rok; 

 požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní; 

 pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu; 

 podať návrhy na zlepšenie práce školy; 

 požiadať o povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR; 

 požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania a prísť si osobne dieťa prevziať; 

 spolupracovať s  radou rodičov, zúčastňovať sa na triednych stretnutiach; 

 byť prítomný na vyučovacom alebo komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po  

            predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy; 

 o odpustenie príspevku do ŠKD- riaditeľka školy ZŠ s MŠ posudzuje oprávnenosť 

žiadateľa na odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠKD a po splnení 

podmienok žiadateľa (SZP, hmotná núdza a iné individuálne požiadavky) je oprávnená 

príspevok odpustiť. 

 

 

2. Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov): 

 
 prihlásiť dieťa do školy a dbať o to, aby dochádzalo do nej pravidelne a včas 

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

školských povinností 

 oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky v škole mimo Slovenskej 

republiky do 30 dní 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom 

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

vzdelávacie potreby 

 zúčastňovať sa na schôdzkach rodičovského združenia, prípadne sa iným spôsobom 

informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

 rešpektovať telefonické alebo písomné predvolanie do školy 



 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 

alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovy a 

vzdelávania 

 nahradiť škodu , ktorú žiak úmyselne zavinil 

 oznámiť bez zbytočného odkladu škole dôvod neprítomnosti žiaka v škole v daný deň do 

8:00 hod. osobne alebo telefonicky, v prípade, že tak neurobí triedny učiteľ sa 

telefonicky informuje  

 zabezpečiť dieťaťu dostatočné množstvo pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh 

vzdelávacieho procesu 

 písomne požiadať o predčasné uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania 

 neúčasť dieťaťa na vyučovaní ospravedlniť písomne ihneď po jeho návrate alebo  

            dôvody neprítomnosti dokladovať lekárskym potvrdením. Ospravedlnenie predložiť 

            najneskôr tri dni po návrate žiaka do školy, neskôr nemusí byť ospravedlnenie                       

akceptované  

 rešpektovať pokyny zamestnancov školy týkajúce sa vstupu do tried, šatní, školskej 

jedálne (nevstupovať do tried, nedoprevádzať deti do šatne, nevstupovať do priestorov 

školskej jedálne) 

 poplatok za ŠKD- výška mesačného poplatku za ŠKD je stanovená na sumu 2€. Rodič 

k 20-temu dňu v mesiaci je povinný uhradiť príspevok podľa VZN 2/2008, II. Časť § 2 

o výške príspevku v súlade s § 114 ods. 6 zákona 245/2008. Príspevok sa stanovuje na 

jeden mesiac a jedno dieťa. 

 

 

3. Odporúčania pre rodičov 

 
 Rodič by mal informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných 

problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať. 

 Rodič by mal pravidelne aspoň 3x týždenne kontrolovať žiacku knižku,  

            alebo zápisníček svojho dieťaťa. 

 Rodič nesmie rušiť vyučovací proces. 

 Rodič nesmie vstupovať do priestorov školy, školskej jedálne a šatní sám, bez sprievodu  

            zamestnanca školy. 

 Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním 

alebo výchovným procesom v škole. 

 Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie 

a bezpečnosť žiakov školy. 

 Rodič by mal zabezpečiť svojmu dieťaťu všetky potrebné (primerané) pomôcky na 

vyučovanie. 

 Rodič by sa mal vyvarovať nevhodných prejavov na verejnosti na adresu žiakov a 

zamestnancov školy. 

 

4. Spolupráca školy a rodiny 

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

žiacka knižka. Do nej sa vpisujú dôležité oznamy. Zákonní zástupcovia a široká 

verejnosť je informovaná o živote školy aj prostredníctvom webovej stránky školy 

www.zsmsluzianky.edupage.org . 

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

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

http://www.zsmsluzianky.edupage.org/


 Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší 

iný spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie 

rodičov do školy . . . 

 Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy 

sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľku školy, aby bol žiak preskúšaný pred 

komisiou. 

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

školy a školského klubu bez povolenia riaditeľky alebo jej zástupkyne. 

 

5. Rada školy 

 
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 

záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy 

a vzdelávania. 

Rada školy: 

 Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu 

školskej problematiky. 

 Uskutočňuje výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. 

 Navrhuje kandidáta na základe výberového konania na vymenovanie funkcie riaditeľa 

školy. 

 Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, vyjadruje sa k návrhu na odvolanie riaditeľa 

školy. 

 Zasadá minimálne 4-krát do roka. 

 

 

6. Úlohy rodičovského združenia 

 
 Poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečení mimotriednych a mimoškolských 

výchovných podujatí. 

 Podľa potreby, plniť ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečení 

školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a rade školy. 

 Pomáhať škole pri rozvoji spolupráce s firmami a spoločenskými organizáciami. 

 Podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o výchovu žiakov 

k uvedomelej disciplíne. 

 Pomáha riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí 

a mládeže pred škodlivými vplyvmi. 

 Rodičovské združenie nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu, ale pomáha 

vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

 

VIII. Prevencia sociálno-patologického správania žiakov, diskriminácie 

 
Pedagogickí zamestnanci školy intenzívne spolupracujú s výchovnou poradkyňou školy v oblasti 

(protidrogová tematika, šikanovanie, ochrana života a zdravia, diskriminácia, násilie) s cieľom 

zabrániť patologickému správaniu žiakov. Škola v tejto oblasti spolupracuje a realizuje najmä: 

 spolupráca s CPPP  v Nitre, Obecnou políciou Lužianky – prednášky, beseda, výchovno-

vzdelávacie filmy 

 spolupráca s Obvodným riaditeľstvom policajného zboru Lužianky 

 kontrola sociálnych zariadení a ďalších spoločných priestorov, ktorú vykonávajú 

v priebehu celého vyučovania dozor konajúci ped.  a neped. zamestnanci 



 organizovanie športových súťaží s cieľom plnohodnotného využívania voľného času 

 objasňovanie a vysvetľovanie negatívneho vplyvu požívania alkoholu a fajčenia na 

organizmus mladého človeka – a to formou prednášky a besedy 

  systematické vysvetľovanie negatívneho vplyvu drog na fyzický a psychický stav žiakov 

na triednických hodinách, na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky a chémie 

 zvyšovanie sebavedomia žiakov 

 systematické objasňovanie a vysvetľovanie príčin a zdrojov kriminality 

 dôsledné odsudzovanie negatív a vyzdvihovanie kladov usporiadaného spoločenského 

a rodinného života, otvorené rozhovory so žiakmi, odstraňovanie sebectva 

 včasné a spravodlivé riešenie konfliktov 

 eliminácia nežiaducich javov ako sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické 

oddelenie žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti 

 vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie, spolu s majoritnou populáciou 

 priebežné monitorovanie problémových žiakov triednou učiteľkou, výchovnou 

poradkyňou, monitorovanie zmien v správaní  žiakov, spolupráca s rodičmi žiakov, 

s Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny v Nitre 

 

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia. Predchádzanie vzniku a šíreniu 

prenosných ochorení 
 

Školu môže navštevovať iba žiak, ktorý je zdravotne spôsobilý, neprejavuje príznaky akútneho 

ochorenia, nemá nariadenú karanténu a pod. Ak žiak prejaví príznaky ochorenia počas dňa, 

zabezpečí pedagogický zamestnanec jeho izoláciu od ostatných žiakov, izolujeme ho 

v miestnosti, v ktorej sa nenachádzajú žiaci so zabezpečením dohľadu a bez meškania informuje 

riaditeľku školy a zákonného zástupcu, zabezpečíme odbornú zdravotnú starostlivosť. Ďalej 

zabezpečujeme potrebné pohodlie a podľa potreby prísun tekutín. Lieky nepodávame. 

Poskytujeme prvú pomoc do príchodu  privolanej rýchlej zdravotnej služby.  
 

Pri pohybe v areáli školy i na školských akciách mimo budovy školy sa chovaj tak, aby si 

neohrozil/-a svoje zdravie ani zdravie svojich spolužiakov či iných osôb. 

Každý úraz, poranenie či nehodu, ku ktorej dôjde, ihneď oznám najbližšiemu pedagogickému 

zamestnancovi, triednemu učiteľovi alebo inému zamestnancovi školy.  

Ak potrebuješ nosiť do školy lieky a v priebehu dňa ich užívať, informuj o tom svojho triedneho 

učiteľa. 

Pomáhaj slabším a postihnutým spolužiakom, poprípade osobám, ktoré sa nachádzajú v areáli 

školy a pomoc potrebujú. Táto pomoc by mala byť úmerná tvojim schopnostiam a fyzickej 

kondícii. 

Svoje súkromné záležitosti si vybavuj zásadne v dobe mimo vyučovania. 

 

 Všeobecne platí zásada dodržiavania osobnej hygieny a starostlivosti o predmety osobnej 

hygieny, ako sú hygienické vrecúška. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické 

vrecko, ktoré obsahuje mydlo, uterák, hygienické vreckovky a toaletný papier. Priebežnú 

kontrolu hygienických vreciek zabezpečuje triedny učiteľ.  

 Triedny učiteľ vedie žiakov k pravidelnému  čisteniu a praniu cvičebných úborov, 

prezuviek . Triedny učiteľ pravidelne kontroluje čistotu a poriadok žiackych šatní.  

 Každý žiak má z bezpečnostných dôvodov v žiackej knižke telefonický kontakt na 

rodičov. 

 

 X. Opatrenia pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií: 
 

 V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i žiaci rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť 



priestory budov. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné 
priestranstvo alebo do bezpečnostného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové 
východy sú označené značkami, trvalo a zreteľne čitateľné. Pri únikových značkách je 
umiestnený únikový plán.  

 Zamestnanci školy sú k tejto oblasti pravidelne školení. V budovách sú označené 
požiarno-evakuačné plány, únikové cesty a je stanovená protipožiarna hliadka. Škola má 
zabezpečený dostatok hasiacich prístrojov v zmysle platnej legislatívy. Hasiace prístroje 
sú na určených miestach. Zamestnanci školy sú zodpovední za dodržiavanie predpisov 
PO.  

 Mimoriadne udalosti a havárie je nutné neodkladne hlásiť vedeniu školy. Pri evakuácii 
treba postupovať podľa pokynov a plánu, ktorý je na každom poschodí.  

 

Zoznam najdôležitejších inštitúcií, vrátane telefónnych čísel tiesňových volaní v prípade 

mimoriadnych situácií  sa nachádza v priestoroch chodieb jednotlivých budov.     

 

 

Rýchla lekárska služba             155 

Tiesňová lienka prvej pomoci             112 

Zdravotné stredisko – MUDr. R. 
Hečko            037/7783430 

Polícia             158 

Obecná polícia – náčelník OP -
Zbislav Oťapka 

037/64 10 189, 
0911/695111 

Hasičský a záchranný zbor             150 

 
 

XI. Záverečné ustanovenia 
 

 Zmeny a doplnky školského poriadku  môžu navrhovať žiaci cestou školského 

parlamentu, pedagogickí zamestnanci pripomienkami na poradách alebo vedeniu školy, 

rodičia prostredníctvom výboru Rodičovskej rady. 

 Zmeny a doplnky po prerokovaní na pedagogickej rade alebo porade schvaľuje riaditeľ 

školy. 

 Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu uvádza §144 zákona NR 

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

 Pravidlá správania žiakov ZŠ upravuje vyhláška MŠ SR č.320/2008 Z. z. o základnej 

škole. 

 Povinnosťou triednych učiteľov je so schválenými zmenami a doplnkami školského 

poriadku oboznámiť žiakov na najbližšej triednickej hodine a rodičov prípadne 

zákonných zástupcov na najbližšom triednom stretnutí Rady rodičov. Zákonní 

zástupcovia žiakov sú o jeho vydaní a obsahu informovaní na prvom rodičovskom 

združení a informovanie je zaevidované v zápisnici z triedneho rodičovského združenia. 

 Neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku sú jeho prílohy. 

 Zákonní zástupcovia žiakov sú o jeho vydaní a obsahu informovaní na prvom 

rodičovskom združení a informovanie je zaevidované v zápisnici z triedneho 

rodičovského združenia. 

 

Školský poriadok je prístupný na jednotlivých úsekoch: 

 všetky triedy 

 

 



Školský poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2017 prerokovaním v pedagogickej rade 
24.08.2017 a rade školy dňa  10.10.2017 
 

Týmto školským poriadkom sa ruší platnosť školského poriadku zo dňa 01.09.2016.  
 

Školský poriadok bol prerokovaný 

 

 

 

s riaditeľkou školy:________________________________________________________ 

                                                 dátum a podpis 

 

 

 

v rade školy:______________________________________________________________ 

                                                 dátum a podpis 

 

 

 

 

V Lužiankach, dňa 01. 09. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

Základná škola s materskou školou, Sasinkova 1, 95141 Lužianky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica 

k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom 

prostredí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvodné ustanovenie 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Lužianky, 95141Lužianky 

v y d á v a 

smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov Základnej školy s materskou školou 

Lužianky 

 

Čl. 1 

Charakteristika šikanovania 

1) Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je 

ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o 

cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z 

najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych 

podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. 

2) V rámci účinnej prevencie šikanovania je dôležité : 

a. zabezpečiť spoluprácu rodičov, žiakov a zamestnancov školy, 

b. dôsledne vykonávať dozor zo strany pedagogických zamestnancov počas 

prestávok a v „ kritických zónach“ školy,  

c. zabezpečiť informovanosť všetkých zainteresovaných (pedagogických 

zamestnancov, rodičov, žiakov) o postupe pri odhalení agresívneho správania sa 

žiakov, 

d. spolupracovať s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (CPPPaP), Polície SR alebo z ďalších odborných pracovísk,  

e. zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie 

šikanovania a agresívneho správania. 

Čl. 2 

Podstatné znaky šikanovania 

1) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, 

2) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 

3) opakované útoky, 

4) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou, 

5) urážlivé nadávky, posmech, 

6) odcudzenie vecí atď. 

 

 



Čl. 3 

Podoby šikanovania a jej prejavy v školskom prostredí 

1) Priama podoba: 

a. fyzická agresia: strkanie, facky, kopance, bitie, navádzanie iných na bitku, 

vyhrážanie sa nožom, palicou, škrtenie, ťahanie za vlasy, pichanie kružidlom či 

ceruzkou atď. 

b. slovná agresia: nadávky, urážlivé prezývky, posmievanie, vyhrážanie, výsmech, 

nevhodné vtipkovanie a zosmiešňovanie obete, 

c. iná agresia: poškodzovanie alebo skrývanie vecí obete, trhanie, ničenie 

pomôcok, či oblečenia, tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle 

obete, odcudzenie veci atď. 

d. psychické manipulovanie a týranie: zadávanie nezmyselných príkazov, nútenie 

k posluhovaniu a k noseniu rôznych vecí – desiata, cigarety, peniaze, šminky... 

2) Nepriama podoba: 

a. prehliadanie a ignorovanie obete. 

3) Prejavy šikanovania : 

a. zhoršenie vzťahov v triednom kolektíve, 

b. vtieravé správanie agresora, 

c. utiahnuté správanie obete, 

d. obeť čaká na odchod spolužiakov zo školy, 

e. obeť sa zdržiava počas prestávok v blízkosti učiteľa, 

f. zhoršenie správania obete, 

g. zvýšená chorobnosť obete, 

h. obeť máva „náhodné “ zranenia , 

i. obeť máva často poškodené veci v osobnom vlastníctve a školské pomôcky, 

 

Čl. 4 

Vývoj šikanovania 

1) stupeň:  šikanovanie sa začína „nevinným“ odstavovaním obete z nejakej činnosti, ktoré 

sa prejavuje prevažne psychickými formami násilia – ignorovaním, prehliadaním obete, 

vylúčením zo skupiny, neustálymi miernymi nadávkami, posmievaním, ohováraním a 

intrigovaním, braním desiatej alebo iných vecí. Ak sa obeť nedokáže brániť, nikomu to 

nepovie a nikto v triede sa ho nezastane, vzniká riziko druhého štádia. 



2) stupeň: postupne (niekedy ako výsledok skúškového stresu, neistoty, nahromadenej 

agresie alebo nudy agresorov) sa začína objavovať a stupňovať fyzická agresia – 

občasné, ale opakované strkanie, potkýnanie, naťahovanie oblečenia, ťahanie za vlasy, 

podtrhávanie stoličky, odstrkovanie, bitky, facky vyhliadnutej obete. Ak to učiteľ ani 

rodič neodhalí alebo to podceňuje, obeť sa (pod vplyvom strachu) nedokáže brániť, 

ostatní v triede mu nepomôžu, šikanovanie sa zosilňuje a prechádza do ďalšej fázy. 

3) stupeň: v triede sa vytvorí jadro – k hlavnému agresorovi sa pridávajú ďalší, utvorí sa 

skupinka dvoch alebo troch šikanovateľov, ktorí už postupujú systematicky a 

cieľavedome s cieľom upevňovať svoju moc a vplyv nielen na vybranú obeť, ale aj na 

ostatných spolužiakov. Ak ani v tejto etape nedôjde k odhaleniu a riešeniu šikanovania v 

škole alebo na podnet rodiča vzniká ďalší stupeň – už rozvinutého šikanovania. 

4) stupeň: k agresívnej skupinke sa pridávajú ďalší a zvyšok triedy začína obeť z rôznych 

dôvodov ignorovať a úplne vylučovať zo svojej spoločnosti, dokonca sa aj zúčastňovať 

na šikanovaní. Šikanovanie sa v „nakazenej“ triede v podstate akceptuje ako normálne 

správanie (nepísaný zákon), začína sa šíriť po celej škole a nadobúdať každodenný 

charakter. 

5) stupeň: všetci rešpektujú normy „šikanovania“, agresori strácajú posledné zvyšky 

zábran, šikanovanie u nich môže nadobudnúť charakter závislosti a v škole „malej 

epidémie“, ktorej riešenie si vyžaduje veľa energie, pomoc odborníkov a navyše 

negatívne ovplyvní aj povesť školy. 

 

Čl. 5 

Zodpovednosť školy 

1) Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so 

školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy. 

2) Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí 

zamestnanci školy, ktorí: 

a. realizujú vyučovací proces, 

b. vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách, 

c. vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (školské 

výlety, kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské 

akcie), 

d. vykonávajú pedagogický dozor počas záujmových krúžkov. 



3) Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. 

prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad 

nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka). 

4) Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere 

akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania 

riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť 

oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, koordinátorovi prevencie, výchovnému 

poradcovi, prípadne vedeniu školy. 

 

Čl. 6 

Účastníci prevencie šikanovania 

1) vedenie školy – dohliada na realizáciu celoškolskej stratégie proti šikanovaniu, 

2) koordinátorka prevencie – koordinuje preventívne pôsobenie,  spolupracuje s výchovnou 

poradkyňou, s triednymi učiteľmi a ďalšími pedagogickými zamestnancami školy 

a CPPPaP, 

3) výchovná poradkyňa – eviduje potencionálnych agresorov a obete, pomáha zmierňovať 

možné príčiny agresie , sprostredkúva kontakty s poradenskými inštitúciami, 

4) triedny učiteľ – buduje triedny kolektív na báze vzájomnej dôvery medzi ním, žiakmi a 

rodičmi, 

5) ostatní pedagogickí zamestnanci – aktívne sa podieľajú na nesúhlasnom postoji voči 

akýmkoľvek prejavom šikanovania, 

6) vychovávateľky ŠKD – sledujú správanie detí v čase po vyučovaní a spolupracujú 

s rodičmi, 

7) vedúci záujmových útvarov – aktívne sa podieľajú na nesúhlasnom postoji voči 

akýmkoľvek prejavom šikanovania, sledujú správanie detí v čase po vyučovaní, 

8) žiaci – sledujú správanie v rámci triednych kolektívov a sú oboznámení so spôsobmi 

boja proti šikanovaniu 

9) rodičia – sledujú správanie svojich detí a spolupracujú s učiteľmi, všetci zainteresovaní – 

spolupracujú s poradnými organmi – Polícia, CPPPaP, ÚPSVaR, RUVZ a pod. 

Čl. 7 

Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť 

1) Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v 

zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide 

predovšetkým o priestupky: 



a. proti občianskemu spolunažívaniu, 

b. proti majetku. 

2) Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok 

svojho veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok a neprekročil 

osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“. 

3) Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných 

činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon. Ide najmä o trestný čin: 

a. ohovárania, 

b. nebezpečného vyhrážania, 

c. ublíženia na zdraví, 

d. obmedzovania osobnej slobody, 

e. nátlaku, 

f. vydierania, 

g. lúpeže, 

h. hrubého nátlaku, 

i. krádeže, 

j. poškodzovania cudzej veci, 

k. neoprávneného užívania cudzej veci. 

4) 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. 

5) Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. 

Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty 

rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“. 

6) Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie o prípade šikanovania a neprijme v 

tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. 

7) Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať i 

skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného 

činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že 

poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo 

funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona. 

 

 

 



Čl. 8 

Postup v prípade zistenia šikanovania 

V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania a na školských akciách 

uvedených v čl. 5, bod 2, písm. c) sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický i 

nepedagogický zamestnanec povinný postupovať: 

1) Zamestnanec, ktorý zistí šikanovanie, informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa 

agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko žiakov a triedu, ktorú navštevujú), 

koordinátorku prevencie, výchovnú poradkyňu a vedenie školy. 

2) Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý 

skutočnosť oznámil, koordinátorku  prevencie a výchovnú poradkyňu (pri zachovaní 

dôvernosti). O danom vyšetrení spíšu zápis. V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia 

agresora a obete a navrhnú opatrenia na riešenie. Zápis odovzdajú v jednom vyhotovení: 

a. zákonnému zástupcovi obete a agresora, 

b. výchovnej poradkyni, 

c. jeden exemplár vložia do osobného spisu žiaka. 

3) Triedni učitelia agresora a obete (v spolupráci s výchovnou poradkyňou) si pozvú na 

pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov. Aj o tomto stretnutí spíšu 

zápis (pri zachovaní dôvernosti). K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy. 

4) Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora 

a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľka školy rozhodne o 

ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, 

resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon a zákonom č. 372/1990 Z. z. – Zákon 

SR o priestupkoch. 

5) Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad 

vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia 

daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy. 

6) V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto skutočnosti 

informovať svojho triedneho učiteľa, koordinátorku prevencie a výchovnú poradkyňu, v 

ich neprítomnosti člena vedenia školy. 

Čl. 9 

Metódy riešenia šikanovania 

1) Pre vyšetrenie šikanovania žiakov v našej škole sa použijú tieto metódy: 

a. zaistenie ochrany obetiam, 



b. rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a 

agresormi, 

c. nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so 

svedkami - nikdy nekonfrontovať obeť a agresora, 

d. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

e. kontaktovanie špecializovaných inštitúcií (CPPPaP, diagnostické centrum, Polícia 

SR  atď.), kontakt zabezpečuje výchovná poradkyňa a koordinátorka prevencie, 

prípadne vedenie školy, 

f. využitie anonymnej dotazníkovej metódy. 

2) Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa použije tento postup: 

a. okamžitá pomoc obeti, 

b. dohoda riaditeľky školy s koordinátorkou prevencie, výchovnou poradkyňou, 

triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy na 

postupe vyšetrovania, 

c. vlastné vyšetrenie, 

d. zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti 

dohodnúť sa na spoločnej výpovedi, 

e. pokračujúca pomoc a podpora obeti, 

f. nahlásenie prípadu polícii - rozhodne riaditeľka školy, 

g. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov - zabezpečia triedni 

učitelia, 

h. kontaktovanie špecializovaných inštitúcií. 

 

Čl. 10 

Opatrenia na riešenie situácie 

V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, sa použijú tieto opatrenia: 

1) Opatrenia pre obete: 

a. individuálna práca s obeťou, 

b. zvážiť možnosť odporučiť rodičom obete vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne 

CPPPaP), 

c. zorganizovať skupinový intervenčný program školy v spolupráci s CPPPaP, 

d. zvýšiť informovanie a poradenstvo pre rodičov žiakov. 

2) Opatrenia voči agresorovi: 

a. individuálna práca s agresorom, 



b. odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc, 

c. uloženie výchovných opatrení – pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie 

riaditeľkou školy, 

d. zníženie známky zo správania, 

e. zvýšenie informovanosti a poradenstva pre rodičov žiakov. 

3) Opatrenia v mimoriadnych prípadoch: 

a. odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt 

v diagnostickom centre, prípadne do liečebno-výchovného sanatória, 

b. oznámiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálno-právna 

ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech 

maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení 

neskorších predpisov, 

c. oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu 

prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo 

čin inak trestný (u maloletých). 

 

Čl. 11 

Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami 

1) Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie, výchovný poradca, ale 

hlavne triedni učitelia povinní upozorniť rodičov žiakov: 

a. aby si všímali možné príznaky šikanovania 

b. súčasne im ponúknuť pomoc. 

Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj pre rodinu agresora. 

2) Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie 

dôvernosti informácií. 

3) Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu 

zabezpečuje koordinátorka prevencie, výchovná poradkyňa. 

4) Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného 

činu, je riaditeľka školy povinná oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ SR. 

5) Riaditeľka školy je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej 

ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne 

opakovane páchal priestupky. 

 

 



Čl. 12 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1) Základným preventívnym opatrením základnej školy je princíp: „Sme škola, kde sa 

šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“    

2) Formy správania a konania uvedené v čl. 3 a čl. 4 tejto smernice nie sú v žiadnom 

prípade neškodným humorom a zábavou. 

3) Úlohou vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy 

je vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo prejavom antisociálneho 

správania jednotlivcov alebo skupín žiakov. 

4) Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane sankcií za ich 

porušenie zapracovanými v školskom poriadku školy. 

5) Výchovná poradkyňa ako aj koordinátorka prevencie zapracujú ustanovenia tejto 

smernice do svojich plánov práce. 

6) S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov školy všetci triedni učitelia a túto 

skutočnosť zapísať do preberaného učiva v časti „triednická hodina“. 

7) Vedenie školy zabezpečí vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych 

učiteľov, koordinátorky prevencie a výchovnej poradkyne. 

8) S touto smernicou oboznámia triedni učitelia rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka 

na rodičovských združeniach jednotlivých tried. rodičia to potvrdia podpisom. 

9) Táto smernica bude zverejnená na informačnej nástenke školy (pre žiakov, rodičov), 

v zborovni školy (pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy) ako aj na 

internetovej stránke školy. 

10) Smernica nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2017. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Soňa Kochanská 

 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v 

školskom prostredí 
 
 
 
Túto prílohu č. 2  k Školskému poriadku pre žiakov vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ Lužianky, 

Sasinkova 1, 951 41 Lužianky v zmysle vyhlášky č.320/2008 o základnej škole v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 377/2004 v záujme zamedziť užívanie a šírenie drog a 

ostatných návykových látok v škole a súčasne v záujme zachovania   všetkých práv 

dotknutých osôb. Dotknutými osobami sú žiaci ZŠ s MŠ Lužianky, Sasinkova 1, 951 41 

Lužianky. 
 

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 školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov. 
Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa 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: 

 
a)   fajčiť  v  priestoroch  školy, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou, 

b) 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, 

c) prechovávať návykové látky v škole, areáli školy, ako aj na akciách organizovaných 

školou, 

d)   prinášať a distribuovať (dávať, predávať)   alkohol a iné návykové látky (drogy) 

ďalším osobám, v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. 
 

 
 

Čl. 1 

Postup pri riešení požitia alkoholu 
 
 

1.  Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak požil alkohol 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 výchovy   a vzdelávania,   umiestnením   žiaka   do   samostatnej 

miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne 

privolá zákonného zástupcu žiaka, prípadne zdravotnú pomoc a príslušné oddelenie 

Policajného zboru SR. 
 

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

záznam. 
 

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

previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s čl. V. ods. 

2 písm. b Školského poriadku pre žiakov.



4.  Rozhodnutie   pedagogickej   rady   o   výchovnom   opatrení   sa   zašle   zákonnému 

zástupcovi. 

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

závažným spôsobom narušuje školské vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka 

pomoc, prípadne polícia a bezodkladne zákonný zástupca žiaka. 

 
Čl. 2 

Postup pri riešení fajčenia 

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

triedny učiteľ upovedomí preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka a z 

pohovoru vyhotoví zápisnicu. 
 

2.  Triedny  učiteľ   na   pohovore   upovedomí   zákonného   zástupcu      s navrhovaným 

výchovným opatrením, ktoré bude následne prerokované na zasadnutí pedagogickej 

rady. 
 

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

previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s čl. V. ods. 

2 písm. b Školského poriadku pre žiakov. 
 

4.  Rozhodnutie   pedagogickej   rady   o   výchovnom   opatrení   sa   zašle   zákonnému 

zástupcovi. 

 
Čl. 3 

Postup pri riešení užívania iných návykových látok 
 
 

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

návykových látok 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 výchovy 

a vzdelávania,   umiestnením   žiaka   do   samostatnej   miestnosti   za   prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu 

žiaka, zdravotnú pomoc a príslušné oddelenie Policajného zboru SR. 
 

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

záznam. 
 

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

previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s čl. V. ods. 

2 písm. b Školského poriadku pre žiakov. 
 

4.  Rozhodnutie   pedagogickej   rady   o   výchovnom   opatrení   sa   zašle   zákonnému 

zástupcovi. 

 
Čl. 4 

Postup pri riešení prechovávania legálnych (alkohol a tabak) a nelegálnych návykových 

látok 

 
1.   Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak prechováva návykové látky, 

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

kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie Policajného zboru SR.



 

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

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

sa previnil proti školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie v súlade s čl. V. 

ods. 2 písm. b Školského poriadku pre žiakov. 
 

4.  Rozhodnutie   pedagogickej   rady   o   výchovnom   opatrení   sa   zašle   

zákonnému zástupcovi. 

 
Príloha č. 2 k Školskému poriadku pre žiakov bol prerokovaný pedagogickou radou 

ZŠ s MŠ Lužianky v Lužiankach. Je záväzný pre všetkých žiakov školy. S jeho obsahom 

budú oboznámení  žiaci  na  triednických  hodinách. Zákonní zástupcovia žiaka budú 

oboznámení s obsahom Príloha č. 2 na schôdzi rodičovského združenia. 

 
Príloha č. 2 k Školskému poriadku nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2017. 

 

 

 

 

V Lužiankach, dňa  01. 09. 2017 

 

                                                                                                    Mgr. Soňa Kochanská 

                                                                                                          riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

Prevádzkový poriadok počítačovej učebne 

 

Učiteľ musí zabezpečiť alebo skontrolovať na počítačoch: 

 Na prvej hodine dňa - zapnutie ističov a počítačov, na ktorých sú žiaci. 

 Na ostatných hodinách dňa - po skončení hodiny vypnúť programy, NEvypínať 

počítače. 

 Na poslednej hodine dňa - vypnutie všetkých počítačov, zamknúť učebňu. 

Nahlásenie opráv: 

Nefungujúci počítač, program alebo nevhodný obsah počítača nahlásiť vedeniu školy. 

 Žiak má právo: 

 so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným,  

 so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie, 

 využívať zariadenie učebne mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas. 

Žiak je povinný: 

 dodržiavať pravidlá etikety, udržiavať hygienu a poriadok.                                                                                                                                                                          

 šetrne sa správať k zariadeniu učebne, 

 pri zistení požiaru, alebo pri podozrení vzniku požiaru (dym, iskrenie a pod.) zahlásiť 

to vyučujúcemu,  

 spôsobenú škodu nahradiť, 

 vchádzať do učebne v prezuvkách a s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho, 

 počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne (pokiaľ vyučujúci nepovolí výnimku), 

 každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu, 

 vlastné CD, DVD a usb-kľúč používať len so súhlasom vyučujúceho, 

 po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu, 

 sledovať a akceptovať zmeny tohto poriadku na ktoré bude upozornený (nástenka v 

učebni informatiky), 

 Žiakom je zakázané: 

 pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov, 

 poskytnúť svoje prístupové heslo druhej osobe, 

 prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa, 

 vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu, 

 bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér, 

 bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru, 

 svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska, 

 akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska, 

 hrať hry a chatovať (pokiaľ vyučujúci nepovolí výnimku), 



 prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta 

porušujúce autorský alebo iný zákon, ...), 

 otvárať priečinky iných užívateľov, respektíve robiť v nich zmeny, 

 používať mobilný telefón, 

 jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón (aj cez prestávky).  

Pri úraze elektrickým prúdom je potrebné okamžite vypnúť hlavný vypínač učebne 

a poskytnúť postihnutému prvú pomoc. 

Prevádzkový poriadok počítačovej učebne nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2017. 

 

V Lužiankach, 1. 9. 2017                                                                    Mgr. Soňa Kochanská 

                                                                                                                    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

Prevádzkový poriadok posilňovne 

 
Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania posilňovne (používanie strojov a 

nástrojov posilňovne), dostupných vo vyhradených priestoroch Základnej školy. 

 

Právo na vstup 
1. Posilňovňa je k dispozícii všetkým žiakom a zamestnancom.  

2. Účelom posilňovne je umožniť žiakom a zamestnancom možnosť pravidelného a 

aktívneho cvičenia a posilňovania.  

3. Žiaci môžu navštevovať posilňovňu len v doprovode učiteľa.  

4. Za prípadné zranenie si je zodpovedný každý návštevník sám.  

5. Za stratu osobných vecí prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.  
 

  

Povinnosti  

 V posilňovni je potrebné dodržiavať poriadok a čistotu (pred odchodom dať 

posilňovňu do pôvodného stavu).  

 V priebehu využívania posilňovne používať oblečenie, obuv a športové náčinie a 

  pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali 

 zdravie cvičiaceho, ani zdravie ostatných návštevníkov a neznečisťovali priestory. 

 Do posilňovne je potrebné sa prezuť do prezuviek  čistých, nezablatených.  

 S nástrojmi a náradiami posilňovne zaobchádzať zodpovedne šetrne.  

 Posilňovacie stroje možno používať len podľa pokynov z návodov na použitie.  

 Pri zistení akýchkoľvek závad či poškodení ihneď informovať vedenie školy.  

 Pri cvičení je každý povinný používať vlastný uterák ako podložku. 

 

 

Obmedzenia  

 V posilňovni je zakázané jesť, fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje. 

 Je zakázané v posilňovni zdržiavať sa osobám, ktoré necvičia a nehradia poplatok za 

vstup. 

 Zákaz vodiť do posilňovne akékoľvek zvieratá. 

 S náradím posilňovne je zakázané opúšťať miestnosť posilňovne.  

  
Sankcie za porušenie  

 V prípade akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku možno 

návštevníkovi odoprieť prístup do posilňovne.  

 Návštevník je povinný náklady na odstránenie spôsobenej škody uhradiť v plnej 

výške.  

 Závažné alebo sporné prípady porušenia tohto prevádzkového poriadku rieši vedenie 

školy.  

 
 

Prevádzkový poriadok posilňovne nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2017. 

 

 

V Lužiankach, 01. 09. 2017                                                              Mgr. Soňa Kochanská 

                                                                                                                 riaditeľka školy 



Príloha č. 5 

 

Prevádzkový poriadok pre objekt telocvične pri základnej škole 

 
 

 
Telocvičňa pri základnej škole je objekt slúžiaci na  plnenie učebných osnov v oblasti  

telesnej výchovy a rozvíjanie fyzickej zdatnosti žiakov. Mimo vyučovania slúži na rekreačný 

šport a športové podujatia  občanov obce a mikroregiónu. 

 

 

ZAKÁZANÉ ÚKONY : 

 
Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä 

hojdanie sa na kruhoch, preskakovanie švédskej debny, hojdanie sa na lane, šplhanie sa na 

lane a tyči, lezenie na závesné rebríky, cvičenie na kladine, skoky na žinenky bez 

pokynov, pomoci a záchrany vyučujúceho.   

 

PRÍSNE  SA ZAKAZUJE : 

  

 lezenie po basketbalových konštrukciách, vešanie sa na basketbalové koše, 

sieťky,  

 lezenie a vešanie sa na futbalové a hádzanárske bránky. 

 fajčenie a používanie alkoholických nápojov a iných omamných látok. Tento 

zákaz platí aj pri akciách organizovaných mimo školských podujatí, ako aj pri 

podujatiach organizovaných zriaďovateľom 

 žuvať žuvačky 

 

 

1. V prípade, že sa vyučujúci venuje inej činnosti, žiaci sú povinní podľa jeho pokynov 

dávať pomoc a záchranu spolužiakom pri cvičení. 

2. Žiaci na hodinách TV nesmú jesť a piť, túto činnosť vykonávajú počas prestávok mimo 

športovísk. 

3. Žiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetov TV a skladu, svojvoľne si brať 

lopty a iné športové náradie. 

4. Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz nemôžu na hodine TV cvičiť, túto okolnosť preukážu 

pred začiatkom hodiny lekárskym potvrdením. Podľa pokynov vyučujúceho sú povinní  

pomáhať pri zapisovaní výkonov, meraní alebo pri inej činnosti. 

5. Menštruácia nie je dôvod pre oslobodenie z hodiny telesnej výchovy. 

6. Žiaci, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu či úraz niektorej časti tela, donesú o tomto lekárske 

potvrdenie. Na hodinách TV budú vykonávať len primerané cvičenia adekvátne ich 

telesnému stavu. Ak je TV prvou alebo poslednou vyučovacou hodinou, môže žiak 

oslobodený od TV  rozhodnutím riaditeľa školy prísť na 2 vyučovaciu hodinu, resp. odísť 

domov.  

 

 

Pokyny bezpečnej prevádzky  

 
1. Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný. 



2. Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách TV a pri inej športovej činnosti cvičebný úbor. 

3. Za súčasť športového úboru sa nepovažuje: košeľa, blúzka, sveter, pančuchové nohavice, 

spodky, podkošieľka, nátelník, papuče, šľapky, topánky, ortopedická obuv a podobne. 

4. Športový úbor pozostáva z trenírok, bavlneného trička či tielka, bavlnených alebo 

vlnených ponožiek a športovej obuvi. 

5. V chladnejších mesiacoch možno použiť teplákovú súpravu alebo jej časti, návleky na 

členky, kolená, lakte a zápästia. V teplom počasí je povolené používať potítka na zápästí, 

čelenku proti potu. 

6. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia byť 

stiahnuté gumičkou. 

7. V prípade, že žiak nemá predpísaný cvičebný úbor, musí byť vykázaný zo športovej 

činnosti alebo vyučovacej hodiny TV na dobu, kým si úbor nedá do predpísaného 

poriadku. 

8. Žiaci sa v šatniach, na chodbe, v telocvičniach, na ihriskách správajú disciplinovane, nie 

sú neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, 

telocvične a športovísk. V šatniach a na chodbe je počas prestávok zakázané behať, 

naháňať sa a strkať do spolužiakov. Chlapcom je zakázaný vstup do dievčenskej šatne 

a naopak. 

9. Pri pohybových a športových hrách a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať ich pravidlá, 

pri gymnastických a iných cvičeniach, aerobiku, turistike sú povinní dodržiavať rady, 

pokyny a upozornenia vyučujúceho. 

10. Žiaci sú povinní pred každou telesnou činnosťou dostatočne sa rozcvičiť pod vedením 

vyučujúceho alebo podľa jeho pokynov. 

11. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov musí opustiť priestor, v ktorom jeho trieda športuje, je 

povinný pred odchodom oznámiť to vyučujúcemu. Tak isto oznámi aj svoj návrat. 

12. Každý úraz, ktorý vyučujúci nezbadal, sú žiaci povinní ihneď hlásiť 

13. Každý úraz vyučujúci ihneď zapíše do knihy úrazov a do štyroch dní /ak trvá 

neprítomnosť žiaka na vyučovaní viac ako 3 dni/ vyplní záznam o úraze. 

14. Pri podozrení, že žiak pred športovaním pil alkohol, je vyučujúci povinný nepripustiť ho 

k výkonu športovej činnosti a zabezpečiť vykonanie dychovej skúšky. Ak bola skúška 

pozitívna, je povinný so svedkami spísať záznam. 

15. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, žiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej hodiny 

peniaze, hodinky a iné cennosti vyučujúcemu, ktorý ich uschová a vydá po skončení 

hodiny. 

 

 

Prevádzkový poriadok pre objekt telocvične pri základnej škole nadobúda účinnosť dňom      

01. 09. 2017. 

 

 

V Lužiankach, 01. 09. 2017                                                              Mgr. Soňa Kochanská 

                                                                                                                 riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


