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Základná škola, Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava 
 

 
 

ŠKOLSKÝ PORIADOK 
 

1.  Všeobecné ustanovenia 
 

Školský poriadok upravuje § 153 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 
Školský poriadok vychádza z : 

 Medzinárodných dohôd o ľudských právach, 

 Dohovoru o právach dieťaťa, 

 Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu 22/2011, 

 Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu 
šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. 

Školský poriadok upravuje podrobnosti o : 

 Výkone práv a povinností detí a žiakov školy, 

 Práva a povinnosti zákonných zástupcov, 

 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 
zamestnancami školy, 

 Prevádzke a vnútornom režime školy. 

 Podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred 
sociálno patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. 
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             Vyučovací čas 
 
   7,45   -     7,55  vstup do budovy, prezúvanie, odchod žiakov do tried 
   7,55   -     8,00  príprava žiakov na vyučovanie 
   8,00   -     8,45  1. vyučovacia hodina -        prestávka               8,45 – 8,55 
   8,55   -     9,40  2. vyučovacia hodina -       prestávka               9,40 – 9,55 
   9,55   -   10,40  3. vyučovacia hodina –        veľká prestávka   10,40 – 11,00 
 11,00   -   11,45  4. vyučovacia hodina -       prestávka              11,45 – 11,55             
 11,55   -   12,40  5. vyučovacia hodina -        prestávka              12,40 – 12,45 
 12,45   -   13,30  6. vyučovacia hodina -       OBED                      13,30 – 14,00 
 14,00   -   14,45  7. vyučovacia hodina -      prestávka               14,45 – 14,50 
 14,50  -    15,35  8. vyučovacia hodina 
  

2.  Povinnosti žiaka 
► pred vyučovaním, príchod žiakov do školy : 

1. Žiak prichádza do školy v čase od 7.45 do 7.55 h po vyhradených prístupových chodníkoch, nikdy neprelieza školský plot. 
5 minút pred začiatkom vyučovania musí byť už v triede. 

2. Ak príde žiak do školy na bicykli, kolobežke alebo skútri, musí z neho zosadnúť ešte pred vstupom do areálu školy, odloží 
ho do stojanu, ktorý je na to určený. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na tomto dopravnom prostriedku, príp. za 
stratu (odcudzenie) dopravného prostriedku – škola nenesie zodpovednosť. 

3. Jazdiť na bicykloch, skútroch, kolobežkách, skateboardoch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po 
príjazdových chodníkoch – je zakázané. 

4. O 8.00 h  sa pavilóny uzamykajú. 
5. Opakované neodôvodnené oneskorené príchody do školy budú riešené výchovným opatrením. Za tri takéto neskoré 

príchody môže učiteľ udeliť aj neospravedlnenú hodinu. 
6. Ak žiak príde do školy z písomne ospravedlneného dôvodu počas vyučovacej hodiny, nenarúša ju, ale čaká v A pavilóne, 

kde sa zahlási v kancelárii  školy u p. tajomníčky a počká do prestávky. Tajomníčka školy ho potom odprevadí do pavilónu. 
7. Žiak sa prezúva na chodbe do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným a hygienickým požiadavkám (papuče, šľapky, 

zdravotná obuv, nie obuv na vysokých podpätkoch.) Vrchný odev a obuv uloží do šatne a dbá o poriadok v nej. Nenosí 
prezuvky s farbiacou podrážkou. 

8. V školskej budove a po schodišti chodí žiak vpravo,  bezpečne a pomaly . Správa sa slušne, ticho, nevyrušuje nevhodným 
konaním.  

9. Čas pred začiatkom vyučovacej hodiny využíva na prípravu a  opakovanie učiva. 
10. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové krúžky čaká na vyučujúceho (príp. trénera) po dohode pred 

pavilónom školy . 
 

     ► počas vyučovania : 
1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia dochvíľne, riadne pripravený, so všetkými učebnicami 

a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje. 
2. Ku všetkým zamestnancom školy sa žiaci správajú zdvorilo, pri stretnutí ich pozdravia a aj v styku so spolužiakmi 

dodržiavajú pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladších žiakom. 
3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiak ju pozdraví tak, že sa ticho postaví. Sadne si až na pokyn 

pedagóga. Rovnako pozdraví pri odchode učiteľa z triedy. 
4. Žiak počas vyučovania aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov. 
5. Ak chce odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky. 
6. Pokiaľ nosí mobilný telefón (príp. smart hodinky), je zakázané ich používanie počas celého výchovno-vzdelávacieho 

procesu (patrí sem aj popoludňajšie vyučovanie, ŠKD, ŠJ a prestávky). V priestoroch školy je zakázané dobíjať mobilné 
telefóny. V prípade použitia mobilu (príp. smart hodiniek) má učiteľ právo ich žiakovi po upozornení odobrať. Dostane 
ich až  po skončení vyučovania od príslušného vyučujúceho (príp. od tajomníčky školy). V prípade častého a 
opakovaného porušenia , mobilný telefón (príp. smart hodinky) budú žiakovi odobraté, uschovajú sa v trezore A 
pavilónu a prevziať si ich môže zákonný zástupca dieťaťa. 

7. V odôvodnenom (naliehavom) prípade môže žiak pod dohľadom učiteľa mobil a smart hodinky použiť. V prípade ich 
straty, resp. odcudzenia, škola nepreberá zodpovednosť a rovnako nie je možné uplatniť si nárok vyplývajúci z poistenia 
ani pri iných cennostiach (retiazky, prstene, hodinky, fotoaparáty, PSP, ipad, ipod, nabíjačky, slúchadlá, tablety, ...). 

8. Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných 
učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci. 
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9. Na hodine, prestávke alebo na školskom výlete žiak nesmie zhotovovať fotografie a videá ostatných spolužiakov alebo 
vyučujúceho bez ich súhlasu, porušuje tým zákon o ochrane osobných údajov a bude sa to považovať za hrubé 
porušenie školského poriadku. 

10. Každý žiak zodpovedá za čistotu a poriadok na svojom mieste a v jeho okolí. Čistotu udržiava aj pred budovou školy, na 
chodbách, v ŠJ a v sociálnych zariadeniach. 

11. Žiak je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa.  
12. S pridelenými učebnicami a učebnými pomôckami zaobchádza šetrne, aby ich nepoškodil.  Pri strate učebnice je povinný 

zabezpečiť jej plnohodnotnú náhradu. 
13. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, didaktickou technikou a predmetmi umiestnenými  v učebniach 

môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky (úmyselne alebo aj 
z nedbanlivosti) škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil. Každá škoda sa musí hlásiť 
triednemu učiteľovi. Pri nezistenom vinníkovi škodu uhrádza kolektív triedy. 

14. Cez malé prestávky sa žiak zdržiava v triede. Tu oddychuje, desiatuje a pripravuje sa na nasledujúcu hodinu. Do 
odborných učební odchádza 5 minút pred začatím vyučovacej hodiny. 

15. Na veľkú prestávku sa žiak vždy prezúva. Počas nej sa prechádza pod pergolami, resp. pri vhodnom počasí využíva 
školské ihrisko. Rešpektuje pokyny dozorkonajúcich učiteľov. V zimných mesiacoch z dôvodu bezpečnosti platí v celom 
areáli školy (i tesne pred ním) zákaz guľovania a robenia šmykľaviek. Z veľkej prestávky sa žiak vracia včas, 5  minút pred 
začiatkom hodiny. Počas prestávok  je žiakom zakázané svojvoľne opustiť  budovu i areál školy.  

16. Ak nepríde vyučujúci na vyučovaciu hodinu 10 minút po jej začiatku , oznámi týždenník neprítomnosť     
vyučujúceho jednému zo zástupcov RŠ,  príp. riaditeľke školy. 

17. Žiak sa ospravedlňuje na začiatku vyučovacej hodiny. Žiacku knižku je povinný aktuálne (minimálne raz za týždeň) 
predkladať rodičom a dbať o jej podpisovanie.  

18. Ak si žiak zabudne žiacku knižku, je povinný do 3 dní si dať známku, príp. iné hodnotenie dopísať. 
19. Na hodinách Tv žiaci cvičia v športovom úbore a obuvi s nefarbiacou podrážkou. Do priestorov telocvične môžu vstúpiť 

až na pokyn vyučujúceho. 
20. Žiaci sú slušní, úctiví nielen k personálu školy, ale k ľuďom vôbec. Správajú sa kultúrne, nevyjadrujú sa vulgárne. 

V školskej jedálni dodržiavajú etiku stolovania, stôl zanechávajú prázdny a čistý. 
21. Žiak chodí do školy vhodne oblečený a upravený, adekvátne školskému prostrediu ako výchovno-vzdelávacej 

ustanovizni. 
22. Pri prechode do iného pavilóna sa žiak prezúva v mesiacoch november až apríl. V ostatnom období iba ak je mokro. 
23. Žiak má konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich 

sa na výchove a vzdelávaní. 
 

Žiakom školy je zakázané  : 
 prechovávať a užívať alkohol, tabak (vrátane elektronických cigariet s náplňou bez nikotínu), organické 

rozpúšťadlá, nelegálne drogy a iné zdraviu škodlivé látky 
 ( napr. energetické a kofeínové nápoje, nealkoholické pivo a pod.), 

 manipulovať s otvoreným ohňom v budove školy i mimo nej, 

 vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek iné predmety, 

 vytvárať audio, videozáznamy a fotografie spolužiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu, 

 šikanovanie, fyzické a psychické útoky, príp. iný druh násilia, 

 propagácia a šírenie rasizmu, nacionalizmu, intolerancie a xenofóbie, 

 prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou zdraviu škodlivé látky, tiež veci ohrozujúce život 
a zdravie (nože, zbrane, boxery, zapaľovače, zápalky, rôzne zábavné výbušniny), 

 demonštrovať prejavy intimity v areáli školy, 

 používať tetovanie, piercing, neprimerane krátke sukne a tričká s veľkým výstrihom, či iné nevhodné 
oblečenie, 

 používať bez odôvodneného súhlasu vo vyučovacom čase tzv. mp3, slúchadlá, mobilné telefóny, tablety a iné 
predmety, ktoré nesúvisia s vyučovaním, 

 používať vulgárne výrazy, 

 našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky, 

 vodiť do celého objektu školy (prípadne na výlety, exkurzie,...) zvieratá, 

 manipulovať s predmetmi zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy  
(napr. hasiace prístroje, hydranty a pod.), 

 prijímať neohlásené návštevy do priestorov a objektu školy, 

 znečisťovať steny (interiér aj exteriér), ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy, 

 konzumovať potraviny počas vyučovacích hodín, žuť žuvačku, 

 podvádzať (napr. falšovanie záznamov v ŽK, plagiátorstvo, ...), 
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 uverejniť akékoľvek video alebo fotografiu spolužiakov, príp. zamestnancov školy, bez ich súhlasu na 
sociálnych sieťach, 

 osočovať a zámerne ohovárať spolužiakov a pedagógov školy, 

 navštevovať veku neprimerané podujatia a zariadenia, 

 sedieť na oknách a parapetných doskách, radiátoroch, vykláňať sa z okien, naháňať sa po chodbách, spúšťať 
sa po zábradlí, skákať zo schodov a to všetko z bezpečnostných dôvodov. 

 Počas veľkej prestávky žiaci nesmú zostávať v budove školy, svojvoľne opustiť areál školy, zdržiavať sa na 
poschodí v priestoroch šatní, ani v priestoroch toaliet. 

 Žiak základnej školy (osoba maloletá do 15 rokov a mladistvá do 18 rokov) nesmie podľa zákona č. 214/2009 
požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky(riaditeľ ZŠ je povinný oznámiť MČ Ružinov požitie 
alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 r.), 

 Žiak počas vyučovania nemá právo bez súhlasu vyučujúceho vytvárať obrazový  alebo zvukový záznam výučby 
(podľa ustanovenia §12 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa smú takéto záznamy výučby vyhotoviť len 
s privolením vyučujúceho). 

       
 Za úmyselné fyzické napadnutie (s cieľom ublížiť žiakovi, pedagógovi) z akéhokoľvek dôvodu, 

bude žiakovi udelená znížená známka zo správania. 
 

► po skončení vyučovania : 
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží veci do aktovky,  

očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt, vyloží stoličku na lavicu. 
2. Na pokyn učiteľa opustia všetci žiaci triedu a odídu do šatne, kde počkajú, kým šatniar odomkne šatňu. 

Učiteľ odchádza z triedy posledný, skontroluje zotretú tabuľu, správne zatvorené okná a uzamkne triedu.  
3. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny odchádza učiteľ ako posledný, počkal kým pavilón opustili vy 
4. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy.  Nezdržiavajú sa ani 

v areáli školy. Školské ihrisko môžu využívať po 15. hodine (dovtedy sú tam hodiny TEV a činnosť ŠKD). 
5. Na základe zákona č. 214/2009 sa osoby maloleté do 15 rokov nesmú zdržiavať bez dozoru svojich 

zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú 
alkoholické nápoje. 

► počas výletov, exkurzií, vychádzok : 
1. Žiaci sa počas týchto aktivít riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. 
2. Dodržiavajú miesto a termín sústredenia. 
3. Sú oboznámení a dodržiavajú pravidlá o bezpečnosti v inom ako školskom prostredí. 
4. Sú pozorní a ochotní k starším, chorým ľuďom a k ženám.  
5. Sú povinní chrániť svoje zdravie a zdravie všetkých účastníkov podujatia. 
6. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci 

oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. 
7. Žiak sa správa aj mimo školy a vyučovania, cez prázdniny, počas víkendov v súlade s etickými 

a spoločenskými normami. V prípade ich závažného porušenia (napr. nahlásenie priestupku z polície) je 
škola oprávnená riešiť ich aj výchovnými opatreniami. 

►počas stravovania v školskej jedálni : 
1. V školskej jedálni žiaci dbajú o kultúrne a tiché stolovanie, t.j. nebehajú a nevykrikujú v jej priestoroch. 
2. Pred vstupom do jedálne si v šatni uložia školskú tašku a vrchný odev. K výdaju jedla nikdy nepristupujú v kabáte 

(príp. vetrovke), nemajú na hlave čiapku.  
3. Žiaci úmyselne nepoškodzujú príbory ani obrusy – škodu hradia z vlastných finančných prostriedkov. 
4. Žiaci rešpektujú pokyny službukonajúcich učiteľov, prípadne pokyny pracovníkov jedálne. 
5. Po skončení obeda zanechajú svoje miesto v poriadku, odovzdajú tácku s riadom pri okienku a opustia školskú 

jedáleň. 
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► povinnosti týždenníkov : 
1. Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy v príslušnom týždni.  
2. Týždenníci pred začiatkom každej hodiny skontrolujú a pripravia čistú tabuľu a kriedu. 
3. Hlásia neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny. 
4. Podľa pokynov vyučujúceho prinášajú a odnášajú učebné pomôcky. 
5. Hlásia triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede. 
6. Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, zhasnú svetlo a spolu s pedagógom 

skontrolujú zatvorenie všetkých okien. 
7. V prípade, ak si týždenníci v danom týždni neplnili svoje povinnosti dostatočne, môže ich triedny učiteľ zapísať aj na 

ďalší týždeň. 

 

3. Pobyt žiakov v školskom klube detí 
1. Ak je žiak prihlásený do školského klubu detí - ŠKD, do oddelenia prichádza  po skončení vyučovania.  
2. Žiakov 1. - 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľ vyučujúci poslednú vyučovaciu hodinu v triede.  

Žiakov, ktorí nie sú do ŠKD prihlásení, odvádza pedagóg do šatne.  
3. Z ŠKD je žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu a ospravedlnenia zákonných zástupcov . 
4. Odchody z ŠKD má žiak zaznamenané v  zápisnom lístku, v ktorom zmeny môže robiť len zákonný zástupca dieťaťa. 
5. Z ŠKD alebo počas  činnosti v ŠKD žiak nemôže svojvoľne odísť a opustiť triedu a priestory školy. 
6. Ranná služba v ŠKD je od 06,30 do 07,45, kedy v sprievode vychovávateľky žiaci prechádzajú  do tried.  Činnosť v 

ŠKD končí o 18,00 hod, do tohoto času si musia zákonní zástupcovia dieta vyzdvihnúť. 
7. Na zavolanie dieťaťa v ŠKD slúži elektronický vrátnik, ktorý zdvihne pani vychovávateľka a až na jej pokyn má dieťa 

dovolené opustiť triedu a ísť k svojmu rodičovi. Ak sa omylom stane, že rodičia ešte neprišli, dieta sa okamžite vráti 
späť do triedy a nahlási túto skutočnosť pani vychovávateľke.  

8. Počas pobytu v ŠKD sa deti nerozprávajú s cudzími (neznámými) ľuďmi a neopúšťajú stanovený priestor. 
 

4.  Práva žiaka 
1. Každému žiakovi školy prislúchajú všetky práva vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa a Deklarácie o ľudských právach – 

predovšetkým, aby sa s ním zaobchádzalo s ľudskou dôstojnosťou, vyhýbajúc sa fyzickým trestom, násiliu, zneužitiu moci 
a sily, neprimeranému psychickému nátlaku, ponižujúcim slovám na jeho adresu, zneužitiu jeho osobných informácií proti 
nemu. 

2. Žiaci 1. stupňa majú právo navštevovať školský klub detí. 
3. Žiak má právo na zapožičanie učebníc . 
4. Každý žiak má právo učiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom prostredí. 
5. Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením ich 

postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácií správania. 
Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy 
jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky dôsledkom zdravotného postihnutia, ak sa žiakovo 
správanie netýka hrubého porušenia školského poriadku. 

6. Každý žiak, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať 

posledný augustový týždeň pred začiatkom nového školského roka opravné skúšky.  

7. Žiak má právo na individuálny prístup, ktorý mu zrozumiteľným spôsobom zabezpečí výklad učiva. Jeho súčasťou v prípade 
potreby môže byť špeciálnopedagogická, terapeutická alebo psychologická pomoc. 

8. Žiaci školy majú právo poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch. 
9. Poznať zásady hodnotenia a klasifikácie správania. 
10. Vybrať si voliteľné  predmety podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov. 
11. Zapojiť sa do niektorých z foriem krúžkovej činnosti. 
12. Žiaci školy majú právo na dodržiavanie základných psychohygienických noriem na vyučovaní (dodržiavanie času prestávok, 

pitný režim, vetranie...a pod.) 
13. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní a na triednických hodinách . 
14. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.   
15. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.  
16. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov i spolužiakov, na komunikáciu s pedagógmi v duchu 

zásad humanity a demokracie. 
17. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti, využívania. Preto treba, aby toto svoje právo 

uplatnil prostredníctvom svojho triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo iného pedagóga 
školy. 

18. Každý žiak školy má právo voliť a byť volený do triednej samosprávy. 
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5.  Kyberšikana 
Je to úmyselné ubližovanie a zosmiešňovanie iných prostredníctvom informačných a komunikačných prostriedkov. 
Takéto nepriateľské správanie zo strany jednotlivca, alebo skupiny, sa uskutočňuje takým spôsobom, že sa obeť 
nedokáže účinne brániť ani v „bezpečí“ domova. 
Cieľom kyberšikanovania je : 

→niekomu ublížiť 
→niekoho zosmiešniť použitím virtuálneho priestoru.  

Prejavy kyberšikany: 

 hanlivé a urážlivé správy zaslané prostredníctvom SMS, MMS alebo sociálnych sietí,  

 ponižovanie,  

 zastrašovanie,  

 ohrozovanie,  

 vydieranie,  

 nepríjemné obťažovanie,  

 slovné i fyzické ubližovanie,  

 vulgárne nadávanie prostredníctvom komunikačných prostriedkov v elektronickom priestore,  

 zneužívanie identity obete, 

  kompromitujúce informácie a fotografie o obeti, 

  internetové hlasovanie v neprospech obete,  

 krádež hesiel,  

 rozposielanie urážlivých a obťažujúcich správ pod menom obete,  

 rozposielanie zosmiešňujúcich fotiek, obrázkov a nahrávok… atď. 

 

Rodičia môžu sledovať a pozorovať : 

 ako sa dieťa správa pri elektronickej komunikácii, 

 všímať si neobvyklé a varovné signály (napr. reakcie na ich prítomnosť doma , často si vypína mobil, nečakane prestáva 
používať počítač, pri čítaní mailov a sms správ je nervózne, neisté…),  

 dať deťom najavo, že môžu za rodičmi prísť kedykoľvek a s každým problémom,  

 získať si dôveru svojich detí, ináč sa viac zdôveria kamarátom a učiteľom 

 stanoviť si pravidlá, aby deti vedeli , “kde sú hranice“, ktoré nemôžu prekročiť, 

 zistiť , aké sú technické možnosti ochrany dieťaťa (napríklad uzamknutie niektorých stránok, nastavenie tzv, 
RODIČOVSKÉHO ZÁMKU), 

 poučiť deti ako si chrániť svoju identitu. 

 

Ak sa rodič dozvie o kyberšikane : 

  uložiť, alebo vytlačiť mail, sms, mms, komunikáciu na sociálnej sieti ( môže to poslúžiť ako dôkazový materiál), 

  pokúsiť sa zistiť, kto je agresor,  

 ak je agresor z rovnakej školy alebo triedy dieťaťa, treba kontaktovať riaditeľa školy, 

 v prípade podozrenia na trestný čin, kontaktuje sa  polícia . 

 Škola učí a zdôrazňuje žiakom, že sa nesmú osobne stretávať s ľuďmi, s ktorými sa zoznámili cez mobil a internet. 

  Kyberšikana často úzko súvisí so šikanovaním, ktoré sa uskutočňuje reálne tvárou v tvár, preto sa pýtať  detí, či im 
niekto neubližuje, napr. aj  v kyberpriestore. 

 

 
6. Dochádzka žiaka do školy 

Školský zákon č. 245/2008 Z. z. v § 144, ods. 9, 10, uvádza : 
(9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť 

škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka 
sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné 
podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo 
účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach. 
(10) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje 
jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie 
o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka 
z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa po návrate do školy (príp. jeho 
zákonný zástupca) potvrdenie od lekára. 
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1. V prípade odôvodnenej neúčasti žiaka na vyučovaní (súťaže žiaka, služobná cesta rodiča, výnimočná udalosť v rodine a pod.), 
rodič žiada o uvoľnenie písomne ( napr. aj prostredníctvom emailu).  

2. Zúčastňovať sa na rekreačnom a ozdravnom pobyte doma, príp. v zahraničí môže žiak s predchádzajúcim súhlasom riaditeľky 
školy (po predložení písomnej žiadosti rodiča, príp. zákonného zástupcu dieťaťa ). Triedny učiteľ v takomto prípade môže žiaka 
uvoľniť na 1 deň, na viac dní uvoľňuje riaditeľka školy . 

3. Počas vyučovania na jednu vyučovaciu hodinu môže žiaka uvoľniť príslušný vyučujúci, ktorý to urobí i v prípade žiakovej 
zdravotnej indispozície.  

4. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní rodič do 48 hodín oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi (nie spolužiakom), 
príp. na telef. číslo 02/ 43 63 11 03.  

5. Po návrate žiaka do školy je zákonný zástupca povinný do 3 dní písomne ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní. 
6. Za kontrolu dochádzky, odôvodnenosť neúčasti a ospravedlnenie žiaka na vyučovaní zodpovedá triedny učiteľ. Neospravedlnené 

hodiny udeľuje za nedostatočne odôvodnené alebo neakceptovateľné ospravedlnenie, za 3 neskoré neopodstatnené príchody 
žiaka na vyučovanie alebo na hodinu po prestávke, za svojvoľné opustenie hodiny žiakom.   

7. Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžiadať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie. 
8. Ak má žiak častú absenciu na určitých hodinách, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom 

a vedením školy. 
9. Uvoľnenie žiaka počas vyučovania je možné s písomným dokladom (informácia v ŽK, príp. emailom) alebo osobným prevzatím 

žiaka v škole. V takom prípade preberá za dieťa zodpovednosť zákonný zástupca. Dieťa nie je možné uvoľniť len na základe 
telefonického rozhovoru s rodičom, dieťa nesmie z bezpečnostných dôvodov opustiť samé priestory školy. 

10. Ak má dieťa počas jedného kalendárneho mesiaca viac ako 15 neospravedlnených hodín, škola je povinná oznámiť túto 
skutočnosť na Miestny úrad mestskej časti BA – Ružinov a na príslušný ÚPSVaR. 

 

 

7. Starostlivosť o ochranu zdravia 
 

1. Žiak školy je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť si svoje zdravie a 
zdravie svojich spolužiakov.  

2. Má zakázané činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé – napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie škodlivých a 
psychotropných látok.  

3. Je oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole na začiatku každého školského roka triednym učiteľom. 
Ostatní predmetoví vyučujúci ho oboznámia s bezpečnostnými predpismi na 1. vyučovacej hodine v danom školskom roku. 

4.  V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach má byť oboznámený s 
pokynmi na predchádzanie úrazom.  

5. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na 
predchádzanie úrazom.  

6. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak informuje vyučujúceho, triedneho učiteľ,  dozor konajúceho učiteľa alebo 
najbližšiu dospelú osobu.  

7. Pri úraze alebo nevoľnosti  poskytne vyučujúci alebo triedny učiteľ žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo 
ochorenie,  zabezpečí škola lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje triedny učiteľ (v jeho neprítomnosti vedenie 
školy) zákonných zástupcov žiaka. Na ošetrenie ide dieta  so zamestnancom školy alebo so svojím zákonným zástupcom.  

8. Za žiakovu bezpečnost na vyučovaní zodpovedá predmetoví vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávky, po 
vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri inej výchovno – vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri 
výchovných akciách organizovaných školou , pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia a 
pedagógovia vykonajúci dozor. Z dôvodu bezpečnosti preto žiaci musia dodržiavať ich príkazy a pokyny.  
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8. Hodnotenie správania žiakov – výchovné opatrenia 
   
  Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka  
  a školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia.  
  Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi,  
  ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 
                   (MP 22/2011, čl. 9, ods. 19, 20) 
      

► Pochvala triednym učiteľom : 
 za 100 % dochádzku do školy, 

 za reprezentáciu triedy v súťažiach, 

 za príkladné, slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, 

 za účinnú pomoc triednemu učiteľovi, 

 za výrazné zlepšenie prospechu oproti predchádzajúcemu klasifikačnému obdobiu. 

 

► Pochvala riaditeľkou školy : 
 za výborný prospech (priemer 1,0) 

 za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach,  

 za vysoko humánny prístup k spolužiakom i ľuďom vôbec, za príkladný čin, za nezištnú pomoc, 

 za verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou, 

 za príkladné, vzorné správanie, za celoročnú aktívnu prácu v triednej samospráve . 

 
► Napomenutie triednym učiteľom : 
 za neskoré príchody na vyučovanie, 

 za nevhodnú úpravu zovňajšku, 

 za neplnenie si povinnosti týždenníka alebo šatniara, 

 za iné, menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa (napr. za zápisy v KH, za 
vyrušovanie na hodine alebo za zabúdanie ŽK,...). 

 
   ► Pokarhanie triednym učiteľom : 

 za opakované neprezúvanie sa v priestoroch školy, 

 za nevhodné správanie sa voči spolužiakom nesúce známky hrubosti, agresivity, ponižovania, 
šikanovania, 

 za  neospravedlnené hodiny, 

 za podvádzanie (zistené len 1 krát, napr. prepis známky v ŽK), 

 za závažné porušenie alebo opakované menej závažné porušovania školského poriadku. 

 
► Pokarhanie riaditeľkou školy : 
 za neospravedlnenú absenciu, 

 za opakované podvádzanie, 

 za opakované a časté vyrušovanie na vyučovacích hodinách, 

 za arogantné vystupovanie voči vyučujúcim, za zosmiešňovanie vyučujúcich alebo spolužiakov, 

 za opakované prejavy vulgárnosti slovom, gestom, písmom, alebo obrazom. 
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► Zníženie známky zo správania na stupeň 2 – uspokojivé  

Žiak porušuje  jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 
a usiluje sa svoje chyby napraviť.    (MP 22/2011, čl. 3, ods. 12) 
 
 za neospravedlnenú absenciu, 

 za fajčenie, 

 za opakované drzé správanie a používanie vulgarizmov na adresu vyučujúcich i spolužiakov, 

 za usvedčenie z  krádeže, 

 za prinesenie predmetov do školy alebo na činnosti organizované školou, ktoré by ohrozovali život 
alebo zdravie žiakov a zamestnancov školy, 

 za úmyselné poškodenie školského majetku. 

 
► Zníženie známky zo správania na stupeň 3 – menej uspokojivé  
 Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa  
 ďalších previnení.      (MP 22/2011, čl. 3,ods. 12)  
    

 za opakované priestupky uvedené pri znížení známky na stupeň 2, 

 za úmyselné ublíženie na zdraví spolužiaka, ktorý musel byť nemocnične ošetrený, 

 za šikanovanie a vydieranie. 
 

► Zníženie známky zo správania na stupeň 4 – neuspokojivé 
 Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša  

korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 
a zamestnancov školy.     (MP 22/2011, čl. 3, ods. 12) 

 
 za  neospravedlnené vymeškávanie vyučovania, 

 za závažné previnenia, ktorými ohrozuje ostatných spolužiakov, 

 za zámerné narúšanie korektných vzťahov medzi spolužiakmi, 

 za prejavy rasovej neznášanlivosti a propagáciu radikálnych hnutí a ich symbolov, 

 za spáchanie takého závažného činu, ktorým by bola ohrozená mravná výchova, telesné i duševné 
zdravie spolužiakov, pedagógov i ostatných zamestnancov školy. 

 
 
Škola sa v individuálnych prípadoch v súlade so školským zákonom č. 245/2008 Z. z.  § 58 Opatrenia vo výchove 
( ods. 3 a 4)  riadi týmito pokynmi : 
 

(3) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných 
účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje 
ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné 
opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnenie žiaka do 
samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca školy. 
Riaditeľ školy bezodkladne privolá : 

1. zákonného zástupcu dieťaťa, 
2. v prípade potreby zdravotnú pomoc, 
3. v prípade potreby členov policajného zboru. 

(4) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu  ochranného opatrenia sa 
vyhotoví písomný záznam. 
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9. Škola a rodičia 

1. Práva rodičov : 
 poskytnutie bezplatného vzdelávania v štátnych školách, 

 vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie, 

 informácie o škole (koncepčný zámer školy, varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické 
vybavenie školy, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za predchádzajúci školský rok), 

 na prijatie dieťaťa do základnej školy aj mimo školského rajónu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom 
riaditeľa školy, 

 začlenenie (integrovanie) dieťaťa a individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, 

 odklad začiatku povinnej školskej dochádzky pre dieťa o jeden školský rok, 

 povolenie pre dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 

 žiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie daného predmetu, 

 obdržať informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy, 

 možnosť zúčastniť sa na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy, 

 oboznámiť sa so školským poriadkom, ktorý upravuje práva i povinnosti žiakov aj rodičov, 

 vyriešenie podnetov, sťažností, 

 vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod. 

2. Povinnosti rodičov : 
V súlade s §144 šk. zákona č. 245/2008 Z. z. sa predkladajú pre rodičov okrem uvedeného tieto 
pravidlá : 

 prihlásiť školopovinné dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy 
pravidelne a načas, 

 dôvody neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní bezodkladne doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom, 

 vytvoriť pre dieťa podmienky na plnenie školských povinností, pravidelne kontrolovať školské pomôcky , 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 

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

 oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa napr. mimo územia Slovenskej republiky, 

 ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť 
lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa, 

 informovať školu o zdravotných problémoch dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 
vplyv na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 ak sa v rodine vyskytne infekčná choroba, ihneď oznámiť škole, 

 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

 spolupracovať na poučení a dodržiavaní školského poriadku jeho dieťaťom, 

 viesť dieťa k úcte a rešpektovaniu učiteľa, 

 spolupracovať s triednym učiteľom a s ostatnými vyučujúcimi pri riešení výchovných a iných problémov 
s dieťaťom, 

 ak rodič prihlási dieťa na dochádzku do školského klubu detí, dbať o to, aby dieťa dochádzalo pravidelne a rodič 
včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, 

 zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných na riadny priebeh vzdelávacieho procesu, 

 rodič sa má zúčastňovať na schôdzkach rodičovských združení, kde môže získať aktuálne informácie o svojom 
dieťati, ako aj o škole, 

 pravidelne sledovať informácie v žiackej knižke a v prípade nejasností informovať sa osobne u triedneho učiteľa, 
príp. prostredníctvom konzultácií u iných pedagógov školy, 

 akékoľvek obmedzenia práv druhého rodiča je možné len súdnou cestou a rodič je povinný takéto súdne 
rozhodnutie škole preukázať . 

 
Rodičia školy rešpektujú, že pedagogický zamestnanec školy má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti 
postavenie chránenej osoby a má právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti. 
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10. Záverečné ustanovenia 

 
 Školský poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,  bol prerokovaný a schválený 
pedagogickou radou. 

 Tento dokument dopĺňa, špecifikuje legislatívne predpisy na podmienky základnej školy. Neobsahuje všetky 
zákonom stanovené pravidlá, usmernenia a predpisy (neopakuje ich). 

 Školský poriadok má napomáhať šíreniu dobrej vôle, má viesť k vytváraniu tvorivej a príjemnej atmosféry 
v kolektíve triedy i školy. 

 Školský poriadok je dokument, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy. 

 Triedni učitelia sú povinní preukázateľným spôsobom oboznámiť so školským poriadkom žiakov i rodičov vždy 
na začiatku školského roka a priebežne podľa potreby. 

 Školský poriadok je otvorený dokument, môže podliehať zmenám, ktoré vyplynú z nepredvídaných 
organizačných zmien, alebo na základe pripomienok učiteľov, rodičov a žiakov školy. 

 Školský poriadok je verejne prístupný dokument. Nachádza sa v každej učebni a na webovej stránke školy 
v sekcii Dokumenty. 

 Školský poriadok nadobúda účinnosť  27. 11. 2019 po prerokovaní v pedagogickej rade. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vypracovala :       ....................................... 
            Mgr. Iveta J. Hajduová 
                              riaditeľka 
 

 
 
 
 
 
 
 Bratislava, 27. novembra 2019 
 


