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Legislatíva 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Pedagogicko – organizačné pokyny pre školy a školské 

zariadenia. Vyhláška MŠVVaŠ č. 224/2011 o základnej škole. Dohovor o právach 

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

Organizačný poriadok školy. Pracovný poriadok. 

Časť I – Základné údaje o škole 

Charakteristika školy 

Základná škola vo Veľkom Bieli je plnoorganizovaná štátna škola, sídli v obci Veľký 

Biel vo vlastnej budove. Základná škola vo Veľkom Bieli je rozpočtová organizácia, 

samostatný právny subjekt a jej zriaďovateľom je obec Veľký Biel. Školu navštevuje 

cca 230 žiakov, má 16 pedagogických zamestnancov (vrátane vedenia školy), 4 

vychovávateľky v školskom klube detí a 3 prevádzkových zamestnancov (ekonómka, 

personalistka a IT technik). Okrem toho škola zamestnáva školníka, vrátničku 

a upratovačky. Od šk. roku 2016/2017 pôsobí na škole školská psychologička. 

Náplňou jej práce je riešenie takých problémov žiakov, ktoré súvisia s ich prospechom, 

správaním, školským výkonom alebo hodnotením. Školská psychologička pracuje so 

žiakmi individuálne na základe informovaného súhlasu ich zákonných zástupcov a na 

návrh triednej učiteľky, resp. rodiča. Psychologička pracuje aj s celými triedami, kedy 

sa preberajú veku primerané témy dotýkajúce sa života žiakov, napr. šikanovanie, 

kyberšikanovanie, výber strednej školy, láska, priateľstvo a pod. Škola má desať 

kmeňových učební, jednu odbornú učebňu pre výučbu prírodovedných predmetov – 

Laboratórium, jednu odbornú učebňu pre výučbu výtvarnej výchovy – Ateliér a odbornú 

učebňu informatiky. Škola je situovaná do krásneho prírodného prostredia, má vlastný 

školský dvor s multifunkčným ihriskom. Škola je po kompletnej rekonštrukcii, má nové 

plastové okná so žalúziami, radiátory, nové umývadlá a vodovodné batérie, je 

vymaľovaná. V učebniach sú nové žiacke lavice, dvere, keramické tabule na popis 

fixkou. V každej učebni je počítač, interaktívna tabuľa (v učebniach na I. stupni), 

internetové pripojenie, dataprojektor a premietacie plátno. Zriaďovateľ prevádzkuje aj 

školský klub detí, ktorého výchovno-vzdelávacia činnosť spadá pod riaditeľstvo školy. 
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Režim dňa 

Vyučovacia hodina (VH) / Prestávka Čas 

Prvá VH 8,00 – 8,45 

Prestávka 8,45 – 8,55 

Druhá VH 8,55 – 9,40 

Prestávka 9,40 – 9,55 

Tretia VH 9,55 – 10,40 

Prestávka 10,40 – 11,00 

Štvrtá VH 11,00 – 11,45 

Prestávka 11,45 – 11,55 

Piata VH 11,55 – 12,40 

Prestávka 12,40 – 12,45 

Šiesta VH 12,45 – 13,30 

Prestávka 13,30 – 14,00 

Siedma VH 14,00 – 14,45 

Skrátené vyučovanie 

Vyučovacia hodina (VH) / Prestávka Čas 

Prvá VH 8,00 – 8,30 

Prestávka 8,30 – 8,40 

Druhá VH 8,40 – 9,10 

Prestávka 9,10 – 9,25 

Tretia VH 9,25 – 9,55 

Prestávka 9,55 – 10,15 

Štvrtá VH 10,15 – 10,45 

Prestávka 10,45 – 10,55 

Piata VH 10,55 – 11,25 

Prestávka 11,25 – 11,30 

Šiesta VH 11,30 – 12,00 

Prestávka  

Siedma VH  

Internetová komunikácia 

Internetová stránka školy, elektronická žiacka knižka a e-learningové aktivity nájdete 

na stránke www.zsvelkybiel.edupage.org. Na stránke má konto žiak i jeho zákonný 

zástupca. Prostredníctvom nej je možné posielať ospravedlnenia žiaka z vyučovania. 

Mailová adresa školy: zsvelkybiel@gmail.com 

  

http://www.zsvelkybiel.edupage.org/
mailto:zsvelkybiel@gmail.com
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Časť II – Práva a povinnosti žiakov 

Práva žiakov 

A. Žiak má právo na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu. 

B. Žiak má právo na bezplatné vzdelanie v štátnom jazyku. 

C. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, 

nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom. 

D. Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na 

povinné vyučovacie predmety. 

E. Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a 

etnickej príslušnosti. 

F. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou 

a vzdelaním. 

G. Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky 

vyhovujúcom prostredí. 

H. Žiak má právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeraného jeho veku, 

schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami 

psychohygieny. 

I. Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti 

fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu. 

J. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov a 

krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu 

ustanovenom vzdelávacím programom. 

K. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie. 

L. Žiak ma právo na zrozumiteľný výklad. 

M. Žiak ma právo poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vo všetkých 

predmetoch. 

N. Žiak ma právo na informáciu o priebežnej klasifikácii, na bezprostredné 

oznámenie známky z ústnej odpovede a poznať výsledky klasifikácie a 

zdôvodnenie hodnotenia písomných prác a testov do 14 dní od napísania. 

O. Ak má žiak pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci 1. alebo 2. polroka, 

má jeho zákonný zástupca právo do 3 dní požiadať riaditeľa školy o 

komisionálne preskúšanie. 

P. Žiak ma právo po konzultácii s vedením školy využívať nástenky, športoviská a 

iné priestory školy, a to aj v čase mimo vyučovania. 

Q. Žiak ma právo pracovať v záujmových krúžkoch školy. 

R. Žiak ma právo prezentovať svoje pripomienky a námety na triednických 

hodinách, na zasadnutiach žiackej rady, na vedení školy a na Rade školy. 

S. Zákonný zástupca žiaka ma právo požiadať riaditeľa školy o štúdium podľa 

individuálneho študijného plánu, umožnenie štúdia v zahraničí, o prerušenie 

štúdia, o prestup na inú školu, po ukončení povinnej školskej dochádzky má 

právo zanechať štúdium, ak to písomne oznámi riaditeľovi školy. 

T. Zákonný zástupca žiaka má právo na základe odborného vyjadrenia lekára 

požiadať riaditeľa školy o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy, resp. o 

zaradenie so skupín zdravotnej telesnej výchovy. 
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U. Žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a 

vzdelávanie umožňujú. 

Povinnosti žiakov 

A. Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa 

vzdelávať. 

B. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb 

zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania. 

C. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy 

školy alebo školského zariadenia. 

D. Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy, učebnice, učebné texty 

a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané. 

E.  Žiak je povinný chrániť pred poškodením zariadenia, ktoré škola využíva na 

výchovu a vzdelávanie. 

F. Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj 

zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

G. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov 

školy a školského zariadenia. 

H. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

školy a dobrými mravmi. 

I. Žiak je povinný správať sa slušne a zdvorilo ku všetkým učiteľom a 

zamestnancom školy. 

J. K spolužiakom je priateľský a taktný. Pričiňuje sa o dobré meno a česť školy a 

triedy. 

K. Žiak zdraví zreteľne všetkých učiteľov a zamestnancov školy. Pri vstupe 

vyučujúceho do triedy a po skončení hodiny žiaci pozdravia vyučujúceho 

vstaním z lavice. 

L. Žiak nosí do školy iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. 

Učebnice, zošity a pomôcky si označí menom a triedou. Žiak má zakázané nosiť 

do školy veci, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie jeho 

spolužiakov. Nesmie do školy nosiť väčšiu sumu peňazí, drahé šperky, karty, 

omamné látky, alkohol. Má zakázané používať nedovolené informačné 

pramene a pomôcky a hudobné prehrávače. 

M. Počas vyučovania má zakázané používať mobilný telefón. 

N. V školskej budove sa správa spoločensky. Je slušne a čisto oblečený. Počas 

vyučovania žiak nenosí na hlave čiapku alebo šiltovku, ak si to nevyžadujú 

zdravotné dôvody. Oblečenie zodpovedá kultúrnym a pracovným požiadavkám 

aj v letnom období. 

O. Žiak je povinný prezúvať sa do čistej, hygienicky a bezpečnostne vyhovujúcej 

obuvi. V skrinkách udržuje poriadok a hygienu. Dodržuje čistotu v laviciach, 

triedach, chodbách a sociálnych zariadeniach. Po opustení miesta 
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nezanecháva v lavici osobné veci ani odpadky. Šetrí školský majetok. Je 

povinný nahradiť škody, ktoré spôsobí na inventári a zariadeniach školy. 

P. Žiak nešíri prejavy intolerancie, rasizmu, sociálnej nerovnosti na škole, na 

verejnosti a na internetových stránkach. Nesmie fajčiť a používať drogy a 

alkohol v škole, v školskom areáli a na verejnosti. Nesmie sa vulgárne 

vyjadrovať. Prejavy dôverných vzťahov nepatria do školy. 

Q. Žiakovi sa zakazuje počas vyučovania bez povolenia vyučujúcich vzdialiť sa 

z budovy školy. 

R. V jedálni školy sa žiak správa slušne a spoločensky. Po obede zanechá stôl 

čistý. 

S. Všetky predchádzajúce nariadenia platia počas všetkých mimo vyučovacích a 

mimoškolských aktivít, exkurzií a výletov. 

Časť III – Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

Práva zákonných zástupcov 

A. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na výber školy. 

B. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na poskytnutie bezplatného 

vzdelávania svojho dieťaťa. 

C. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na vzdelávanie svojho dieťaťa bez 

diskriminácie. 

D. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na toleranciu názorového, etnického, 

kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia, zázemia a prejavu. 

E. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na slobodný prístup k informáciám o 

škole a o ich deťoch v škole. 

F. Zákonný zástupca dieťaťa má právo byť volený do Rady školy. 

G. Zákonný zástupca dieťaťa má právo iniciovať zmeny v činnosti školy. 

H. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na odklad začiatku povinnej školskej 

dochádzky svojho dieťaťa. 

I. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na integrovanie svojho dieťaťa. 

J. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na povolenie plniť povinnú školskú 

dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. 

K. Zákonný zástupca dieťaťa má právo dostať k nahliadnutiu písomné práce 

svojho dieťaťa. 

L. Zákonný zástupca dieťaťa má právo zúčastniť sa vyučovania po dohode s 

riaditeľom školy alebo s vyučujúcim. 

M. Zákonný zástupca dieťaťa má právo požiadať o komisionálne preskúšanie 

svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého alebo druhého polroka do troch dní odo dňa, 

keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie. 

N. Zákonný zástupca dieťaťa má právo dať preskúmať súdom vydané konečné 

rozhodnutie. 

O. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na riešenie podnetov a sťažností. 
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P. Zákonný zástupca dieťaťa má právo na vydanie potvrdenia o návšteve 

školy, odpisu vysvedčenia a pod. 

Q. Zákonný zástupca dieťaťa má právo byť informovaný a udeliť súhlas, aby sa 

jeho dieťa mohlo zúčastniť mimoškolskej aktivity (účasť na súťaži, v škole 

v prírode, na dopravnom ihrisku, na návšteve predstavenia a pod.). Zákonný 

zástupca žiaka je o mimoškolských aktivitách informovaný včas 

prostredníctvom „Informovaného súhlasu zákonného zástupcu“, ktorý 

vydáva riaditeľ školy. 

Povinnosti zákonných zástupcov 

A. Zákonný zástupca žiaka je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do 

školy a dbať, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.  

B. Zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť spôsob plnenia povinnej 

školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní. 

C. Zákonný zástupca žiaka je povinný ospravedlniť neprítomnosť žiaka na 

vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť 

lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, ak zákonný 

zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa 

neospravedlnene vynechá viac ako 60 hodín.  

D. Ak rodič prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu detí, dbať, aby 

pravidelne dochádzal a včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov. 

E. Zákonný zástupca žiaka je povinný by mal vytvoriť učiteľom podmienky na 

individuálne vzdelávanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať 

do školy. 

F. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť dieťaťu dostatok školských 

pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu. 

G. Zákonný zástupca žiaka je povinný zúčastňovať na schôdzkach triednych 

aktívov. 

H. Zákonný zástupca žiaka môže predkladať návrhy na zlepšenie podmienok 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Spôsob komunikácie so zákonnými zástupcami žiaka 

Zákonný zástupca žiaka je oboznamovaný s výchovno – vzdelávacími výsledkami 

práce svojho dieťaťa: 

A. na pravidelných triednych aktívoch, 

B. prostredníctvom žiackej knižky, 

C. prostredníctvom internetovej žiackej knižky, 

D. prostredníctvom internetovej stránky školy, 

E. na konzultačných hodinách jednotlivých vyučujúcich, 

F. osobným alebo telefonickým kontaktom. 
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Časť IV – Práva a povinnosti žiackej rady 

Práva žiackej rady 

A. Žiacka rada má právo byť včas informovaná o zámeroch a stratégii školy. 

B. Žiacka rada má právo pravidelne prerokovávať problémy triedy s vedením 

školy (riaditeľka školy a zástupkyňa riaditeľky školy) a navrhovať ich 

riešenia. 

C. Žiacka rada má právo zachovávať anonymitu dotknutých žiakov (ak o to 

požiadajú). 

D. Žiacka rada má právo navrhovať a rozdeľovať úlohy pre jednotlivých členov. 

E. Žiacka rada má právo podieľať sa na skvalitňovaní výchovno – 

vzdelávacieho procesu svojimi návrhmi, nápadmi, podnetmi a pod. 

Povinnosti žiackej rady 

A. Členovia žiackej rady sú povinní zúčastňovať sa na zasadaniach žiackej 

rady. 

B. Členovia žiackej rady sú povinní na zasadaniach zastupovať spolužiakov. 

C. Členovia žiackej rady sú povinní informovať spolužiakov o problémoch a ich 

riešeniach. 

Časť V – Práva a povinnosti pedagógov 

Práva pedagógov 

A. Pedagóg má právo očakávať, že žiaci budú rešpektovať pravidlá 

spoločenského správania a vnútorného poriadku školy. 

B. Pedagóg má právo veriť a očakávať, že žiaci navštevujú školu s cieľom 

dosiahnuť čo najlepšie vzdelávacie výsledky. 

C. Pedagóg má právo veriť a očakávať, že rodičia podporia pozitívnu snahu 

školy. 

D. Pedagóg má právo očakávať priaznivé podmienky pre svoju prácu. 

E. Pedagóg má právo tvorivo inovovať vyučovací proces. 

F. Pedagóg má právo využívať všetky materiálne prostriedky školy na 

skvalitnenie výučby. 

G. Pedagóg má právo pri vysokej absencii žiaka na vyučovacích hodinách 

požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky. 

Povinnosti pedagógov 

A. Pedagóg je povinný zaručiť kvalitu vzdelávania vo svojom odbore. 

B. Pedagóg je povinný objektívne hodnotiť žiaka. 

C. Pedagóg je povinný zdôvodniť svoje hodnotenie. 

D. Pedagóg je povinný neklásť prekážky pri vzdelávaní v iných predmetoch. 

E. Pedagóg je povinný vyučovať podľa platných učebných osnov a 

schválených plánov. 
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F. Pedagóg je povinný vytvárať priaznivú atmosféru pre výchovu 

a vzdelávanie. 

G. Pedagóg je povinný inštruovať žiakov o pravidlách školy a účinne 

napomáhať ich dodržiavanie. 

H. Pedagóg je povinný byť korektný voči žiakom. 

I. Pedagóg je povinný na začiatku klasifikačného obdobia zverejniť témy a 

úlohy na hodnotenie, ako i spôsob hodnotenia a klasifikáciu. 

J. Pedagóg je povinný poskytovať žiakom konzultácie v určenom čase. 

K. Pedagóg je povinný spolupracovať so zákonnými zástupcami žiaka. 

L. Pedagóg je povinný neodkladne vyhotoviť záznam o úraze (zaznačiť do 

knihy drobných úrazov). 

Časť VI – Vzťahy žiakov 

Medzi sebou 

I. Žiaci sú navzájom tolerantní a snažia sa byť voči sebe priateľskí. 

II. Svojim správaním neohrozujú ostatných spolužiakov. 

III. Je zakázané šikanovať alebo iným spôsobom ponižovať ostatných spolužiakov. 

K sebe samým 

I. Žiaci sa snažia rozvíjať svoje schopnosti, zdokonaľovať sa cvičením vôle a 

sebakontrolou. 

II. Žiaci nesmú ohrozovať svoje zdravie. Je zakázané požívať alkohol a iné drogy. 

Postoj školy voči drogám bližšie definuje drogová doktrína. 

III. Je zakázané fajčiť v budove školy a na akciách školy.  

Ku škole 

I. Žiaci budú reprezentovať dobré meno školy. 

II. Žiaci chránia a šetria majetok školy a starajú sa o okolie školy. 

III. Žiaci majú možnosť športovať v areáli školy po dohode s vyučujúcim 

vykonávajúcim dozor (futbal a vybíjanú hrať na trávniku v areáli školy, beach-

volejbal na ihrisku), ale nie v prezúvkach. 

IV. V prípade poškodenia majetku školy (triedy, lavice, okná, WC atď.) je žiak 

povinný dať veci do pôvodného stavu, vrátane financovania opravy, resp. 

náhrady v súčinnosti so zodpovedným pracovníkom školy v určenom termíne.  

K učiteľom 

Vzťah žiakov k učiteľom sa má zakladať na vzájomnej úcte a pochopení. 
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Časť VII – Správanie sa žiakov v škole 

Povinnosti žiaka po príchode do školy 

I. Žiak prichádza do školy v čase od 7,30 hod.  

II. V šatni sa vyzlečie, prezuje sa do prezuviek (nie tenisiek), uloží si v nej veci a 

najneskôr do 7,55 hod. zaujme svoje miesto v triede. 

III. Na popoludňajšie vyučovanie prichádza žiak 5 minút pred jeho začiatkom. Na 

vyučujúceho čaká pred budovou školy alebo na mieste, ktoré určil učiteľ. 

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

určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy. 

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

a u triedneho učiteľa. 

Dochádzka do školy 

I. Žiak prichádza do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania. Ak žiak príde 

neskoro na vyučovanie viac ako 2-krát, pokarhá ho triedny učiteľ, za viac ako 5 

oneskorených príchodov dostane pokarhanie od riaditeľa školy, za viac ako 7 

neskorých príchodov je priestupok žiaka za ostatné klasifikačné obdobie 

prejednávaný na hodnotiacej pedagogickej rade s postihom zníženou známkou 

zo správania. 

II. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vynechať len pre vážnu chorobu, 

chorobu v rodine, vážne rodinné príčiny a nepredvídané dopravné pomery. 

III. Triedny učiteľ musí byť informovaný o dôvodoch každej absencie. 

IV. Absencia žiaka sa ospravedlňuje rodičom alebo jeho zákonným zástupcom 

telefonicky na riaditeľstve školy hneď v prvý deň jeho neprítomnosti, resp. 

písomne s uvedením mena žiaka, jeho triedy, dôvodu a dňa absencie. Žiak je 

povinný predložiť písomné ospravedlnenie ihneď po návrate do školy, najviac 

však do 2 dní. 

V. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada 

rodič alebo jeho zákonný zástupca písomne triedneho učiteľa o uvoľnenie žiaka 

z vyučovania. Triedny učiteľ môže takto ospravedlniť žiaka iba na 1 až 2 dni. 

VI. Uvoľnenie žiaka na viac ako 2 dni je možné písomne požiadať riaditeľa školy. 

O uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny žiak požiada vyučujúceho učiteľa, ale 

s vedomím triedneho učiteľa. 

VII. V prípade, že v priebehu 2 dní od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič 

žiaka dôveryhodným spôsobom, triedny učiteľ vyzve doporučeným listom 

rodičov, aby neprítomnosť žiaka zdôvodnil a ospravedlnil do 2 dní. 

VIII. Ak žiak alebo rodič (zákonný zástupca) nepredloží ospravedlnenie podľa 

predchádzajúcich pravidiel, bude triedny učiteľ považovať vymeškané hodiny 

za neospravedlnené. 

IX. Ak žiak vynechá z akýchkoľvek dôvodov viac ako 80 hodín alebo 1/3 

vyučovacích hodín v predmete za ostatné klasifikačné obdobie, koná 

komisionálne skúšky z vymeškaného učiva na základe rozhodnutia riaditeľa 

školy. 
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X. Ak žiak nebude mať dosť klasifikačných podkladov na klasifikáciu za príslušné 

klasifikačné obdobie, nebude klasifikovaný. Termín komisionálnej skúšky v 

danom predmete určí riaditeľ školy (marec, resp. august). 

Opatrenia pri porušovaní dochádzky 

Za neospravedlnené hodiny budú žiakom uložené tieto opatrenia: 

Počet neospravedlnených 
hodín 

Opatrenie 

Najviac 2 Pokarhanie triednym učiteľom 

3 až 4 Pokarhanie riaditeľom školy 

5 až 8 
Znížená známka zo správania na stupeň 

„uspokojivé“ 

9 až 11 
Znížená známka zo správania na stupeň „menej 

uspokojivé“ 

Viac ako 11 
Znížená známka zo správania na stupeň 

„neuspokojivé“ 

Správanie sa žiaka na vyučovacích hodinách 

I. Na každú vyučovaciu hodinu prichádza žiak včas, pripravený a s potrebnými 

pomôckami. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku. 

II. V prípade, ak si žiak opakovane bezdôvodne nenosí pomôcky na vyučovanie, 

môže mu byť uložené výchovné opatrenie, ktoré predchádza zníženiu stupňa 

zo správania. 

III. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom podľa 

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

po ukončení hodiny, žiak vstane. 

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

spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a 

nevyrušuje. 

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

ruky. 

VI. Triedu, učebňu, telocvičňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom 

vyučujúceho. 

VII. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej 

hodiny. 

VIII. Na hodiny telesnej výchovy sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa 

pokynov vyučujúceho. 

IX. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť po dobu jedného týždňa alebo 

menej, prinesie vyučujúcemu ospravedlnenie od rodičov. Ak nemôže cvičiť 

dlhšie ako jeden týždeň, musí vyučujúcemu telesnej výchovy predložiť 

potvrdenie od lekára. 

X. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje 

miesto, triedu a všetky spoločné priestory školy. 

XI. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné 

spôsobené škody je povinný uhradiť rodič alebo zákonný zástupca 

nezodpovedného žiaka podľa rozsahu zavinenia. 
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XII. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi 

prístrojmi, interaktívnymi tabuľami, počítačmi a dataprojektormi telocvičným 

náradím a zariadením môžu žiaci len so súhlasom učiteľa v jeho prítomnosti. 

XIII. Žiak môže na vyučovacích hodinách používať prostriedky IKT (mobily, 

smartfóny, tablety, notebooky, e-booky, triedne počítače, dataprojektory, 

vizualizéry apod.) IBA s výslovným súhlasom vyučujúceho a iba na danej 

vyučovacej hodine. Zakazuje sa používať prostriedky IKT na osobnú 

komunikáciu, resp. surfovanie po internete. Akékoľvek neoprávnené používanie 

prostriedkov IKT počas vyučovacej hodiny bude považované za priestupok voči 

Školskému poriadku.  

Opatrenia pri porušovaní správania na vyučovacích hodinách 

Každé porušenie správania týkajúce sa bodov I. až XII. sa zaznamenáva 

v klasifikačnom hárku. Zápisy v klasifikačnom hárku o porušovaní školského poriadku 

rieši triedny učiteľ nasledujúcim spôsobom: 

Počet zápisov Opatrenie 

2 Napomenutie triednym učiteľom 

3 Pokarhanie triednym učiteľom 

4 Pokarhanie riaditeľom školy 

5 - 7 
Znížená známka zo správania na stupeň 

„uspokojivé“ 

7 - 9 
Znížená známka zo správania na stupeň „menej 

uspokojivé“ 

Viac ako 9 
Znížená známka zo správania na stupeň 

„neuspokojivé“ 

Výchovné opatrenia sa bilancujú na hodnotiacej pedagogickej rade príslušného 

klasifikačného obdobia a zaznamenajú sa do triedneho výkazu s dátumom hodnotiacej 

pedagogickej rady. Absencia alebo priestupky po koncoročnej klasifikačnej porade sa 

riešia na mimoriadnej pedagogickej rade. 

Správanie sa žiakov počas prestávok 

I. Malé prestávky sú desaťminútové. Veľká prestávka je po tretej vyučovacej 

hodine a trvá 20 minút. 

II. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú 

určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, desiatovanie, 

vykonanie osobnej hygieny, použitie WC. 

III. Po pomôcky chodia počas prestávok len určení žiaci. 

IV. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, pripravia si potrebné 

pomôcky a disciplinovane sa pred koncom prestávky pod dozorom vyučujúceho 

presunú do odbornej učebne. 

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

odpadky. 

VI. Cez veľkú prestávku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov 

do vyhradených priestorov školy alebo areálu školy. Tieto priestory je zakázané 
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opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na pohyb, riadi sa pokynmi dozor 

konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z 

veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried 5 minút pred začiatkom ďalšej 

vyučovacej hodiny. 

VII. Žiak vystupuje vždy slušne voči dospelým osobám, voči pedagogickými 

nepedagogickým pracovníkom, ako i voči spolužiakom. Je prísne zakázané 

šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. 

Opatrenia pri porušovaní správania počas prestávok 

Každé porušenie správania týkajúce sa bodov I. až VII. sa zaznamenáva 

v klasifikačnom hárku. Zápisy v klasifikačnom hárku o porušovaní vnútorného 

poriadku školy rieši triedny učiteľ nasledujúcim spôsobom: 

Počet zápisov Opatrenie 

2 Napomenutie triednym učiteľom 

3 Pokarhanie triednym učiteľom 

4 Pokarhanie riaditeľom školy 

5 - 7 
Znížená známka zo správania na stupeň 

„uspokojivé“ 

7 - 9 
Znížená známka zo správania na stupeň „menej 

uspokojivé“ 

Viac ako 9 
Znížená známka zo správania na stupeň 

„neuspokojivé“ 

Výchovné opatrenia sa bilancujú na hodnotiacej pedagogickej rade príslušného 

klasifikačného obdobia a zaznamenajú sa do triedneho výkazu s dátumom hodnotiacej 

pedagogickej rady. Absencia alebo priestupky po koncoročnej klasifikačnej porade sa 

prenášajú do ďalšieho školského roka, alebo sa riešia na mimoriadnej pedagogickej 

rade. 

Odchod žiakov zo školy 

I. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa 

pokynov učiteľa. 

II. Po ukončení vyučovania si uprace priestor na lavici, v nej i pod ňou, vyloží 

stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie 

do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opúšťa školskú budovu. 

III. Po skončení vyučovania žiak odchádza domov alebo do školského klubu detí. 

IV. Zdržiavať sa v škole bez dozoru nie je dovolené. 

V. Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, si uloží veci pred jedálňou a 

disciplinovane čaká na výdaj stravy. Do školskej jedálne vstupuje len žiak, ktorý 

sa tu stravuje. V jedálni dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Po 

naobedovaní odchádza domov. 

VI. V šatniach po ukončení vyučovania si žiak neponecháva pomôcky ani iné 

osobné veci, len prezuvky. 
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VII. Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie 

rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka, v ostatných prípadoch vychovávateľ 

odovzdá žiaka rodičovi alebo zákonnému zástupcovi osobne. 

VIII. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť len s písomným súhlasom rodiča alebo 

zákonného zástupcu žiaka. V ostatných prípadoch miesto rozchodu je vždy 

pred budovou školy. 

IX. Ak žiak odchádza zo školy počas vyučovania musí triednej učiteľke predložiť  

písomné vyžiadanie od zákonného zástupcu. Na základe toho triedny učiteľ 

vypíše žiakovi priepustku, ktorú dá schváliť vedeniu školy. Podpísanou 

priepustkou sa žiak preukazuje na vrátnici školy. 

Iné povinnosti žiaka 

I. Všetky potvrdenia a iné písomnosti žiak vybavuje prostredníctvom triedneho 

učiteľa. 

II. Ak žiak zistí stratu osobnej veci, okamžite to hlási triednemu učiteľovi alebo 

inému pedagogickému zamestnancovi školy. 

III. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané 

fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky. 

IV. Žiak do školy i na školské podujatia neprichádza pod vplyvom alkoholických 

nápojov a iných škodlivých látok a ani ich neprináša do školy. 

V. Ak žiak má vedomosť o porušovaní zákazov v bode 3) a 4) spolužiakom, 

upozorní ho a upovedomí vyučujúceho. 

VI. Žiak nesmie používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny, exkurzie alebo 

návštevy kultúrno-spoločenského podujatia. V tomto čase musí byť telefón 

vypnutý a vložený do tašky. 

VII. Žiak má zakázané pohybovať sa po budove školy v čiapke a cez hodinu žuť 

žuvačku. 

Opatrenia pri porušovaní správania 

Každé porušenie správania sa týkajúce sa bodov I. až VIII. sa zaznamenáva 

v klasifikačnom hárku. Zápisy v klasifikačnom hárku o porušovaní vnútorného 

poriadku školy rieši triedny učiteľ nasledujúcim spôsobom: 

Počet zápisov Opatrenie 

2 Napomenutie triednym učiteľom 

3 Pokarhanie triednym učiteľom 

4 Pokarhanie riaditeľom školy 

5 - 7 
Znížená známka zo správania na stupeň 

„uspokojivé“ 

7 - 9 
Znížená známka zo správania na stupeň „menej 

uspokojivé“ 

Viac ako 9 
Znížená známka zo správania na stupeň 

„neuspokojivé“ 

Výchovné opatrenia sa bilancujú na hodnotiacej pedagogickej rade príslušného 

klasifikačného obdobia a zaznamenajú sa do triedneho výkazu s dátumom hodnotiacej 
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pedagogickej rady. Absencia alebo priestupky po koncoročnej klasifikačnej porade sa 

prenášajú do ďalšieho školského roka, alebo sa riešia na mimoriadnej pedagogickej 

rade. 

Časť VIII– Hodnotenie a klasifikácia 

Hodnotenie je silným stimulujúcim prostriedkom a má veľký výchovný význam, pokiaľ 

je správne a spravodlivé. Hodnotenie je meradlom vedomostí žiakov, nie je odmenou 

ani trestom. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiaka je poskytnúť žiakovi 

a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce a návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri 

hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame zo školského zákona a z 

Metodického pokynu č. 22/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie 

žiakov základných škôl. Výsledky žiakov sú pravidelne aktualizované v elektronickej 

žiackej knižke. Hodnotenie vykonávame na základe vopred stanovených kritérií, 

s ktorými sú žiaci vopred oboznámení. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami berieme do úvahy možný vplyv 

zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami 

a schopnosť ich využívať v oblasti komunikačných schopností, najmä ústne a písomné 

spôsobilosti, čitateľská gramotnosť, jazykové schopnosti v štátnom jazyku a v cudzích 

jazykoch, digitálne kompetencie, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, 

sociálne kompetencie, multikultúrne kompetencie, manuálne zručnosti a ich využitie 

v praktických cvičeniach, umelecké a psychomotorické schopnosti, analýza problémov 

a schopnosti ich riešenia, osobnostné vlastnosti ako porozumenie, znášanlivosť, 

tolerancia, priateľstvo, kontrolovanie a regulovanie svojho správania, ochrany svojho 

zdravia a životného prostredia a etických princípov. 

Učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii a hodnotení žiaka v klasifikačnom zázname, 

v elektronickej žiackej knižke a v žiackej knižke, ktorú je žiak povinný predložiť 

učiteľovi k zápisu známky. Učiteľ nezodpovedá za to ak žiak nepredloží žiacku knižku 

k zápisu klasifikácie alebo hodnotenia. Toto zapíše dodatočne na požiadanie žiaka. 

Prípady častého zabúdania žiackej knižky oznámi vyučujúci triednemu učiteľovi a ten 

následne upovedomí zákonných zástupcov žiaka. Zákonní zástupcovia majú možnosť 

informovať sa o prospechu a správaní svojho dieťaťa osobne po vzájomnej dohode s 

vyučujúcim v mimovyučovacom čase, prípadne v čase plánovaných rodičovských 

konzultácií. 
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Zásady hodnotenia 

1. Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá 

má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

2. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má 

právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. 

3. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou. 

4. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú 

určenými piatimi stupňami. 

5. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt 

voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. 

Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné 

výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade 

s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové 

kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. 

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti 

žiaka. 

6. Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s výchovno-

vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, požiadavkami na rozvoj 

všeobecných kompetencií, učebnými plánmi, učebnými osnovami 

a štandardami. 

7. Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými 

osnovami a schopnosť ich využívať v oblastiach komunikačných schopností, 

najmä ústne a písomné spôsobilosti, čitateľskej gramotnosti, jazykových 

schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch, 

využívania informačno-komunikačných technológií, matematickej gramotnosti 

a prírodných vied, sociálnych kompetencií, multikultúrnych kompetencií, 

manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach, umeleckých 

a psychomotorických schopností, analýzy problémov a schopnosti ich riešenia, 

osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo, 

kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia 

a životného prostredia a etických princípov. 

8. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové 

hodnotenie: 

a. priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov 

a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; 

učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho 

momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

b. celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  

uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku 

a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a 

návykov v danom vyučovacom predmete. 
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Získavanie podkladov na hodnotenie 

1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka 

získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

a. sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b. sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c. rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) 

a didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, 

sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, 

ktoré vypovedajú o jeho výkone, 

d. analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

e. konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s 

odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími 

psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami, 

f. rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 

2. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. 

3. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady 

a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ 

oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných a grafických 

prác a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr 

do 10 dní. 

4. Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý 

školský rok. Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni 

preťažovaniu žiaka. Písomné práce archivuje do konca príslušného školského 

roka. 

5. Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, 

prekonzultuje učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. 

V jednom dni môže žiak robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru. 

6. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka. 

7. Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: 

a. známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, 

b. známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, 

grafické práce, praktické práce, pohybové činnosti. 

Hodnotenie prospechu a správania 

1. Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito 

stupňami: 

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

2. Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý 

stupeň základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný 

stupeň, pre druhý stupeň sa vypíše slovom. 
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3. Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami: 

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

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele 

sa dopúšťa menej závažných previnení. 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému 

pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša 

korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 

žiakov a zamestnancov školy. 

4. Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého 

polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: prospel (a)/neprospel (a). 

5. Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej 

školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 

prospel (a) s vyznamenaním, prospel (a) veľmi dobre, prospel (a), neprospel (a). 

6. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z 

povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi 

dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom vyučovacom predmete 

nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho správanie 

je veľmi dobré. 

7. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 

nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z 

povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak 

pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete 

nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho 

správanie je veľmi dobré. 

8. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný  ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

9. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po 

opravnej skúške stupeň nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého 
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povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako 

„dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

10. Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný 

(nehodnotený), sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto 

klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:  

a. absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného 

predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo 

závažných objektívnych dôvodov nepracoval, 

b. neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať 

požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom 

predmete ospravedlnene nezúčastňoval, 

c. neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje 

vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka 

je neprospel.  

Postup pri hodnotení žiaka 

1. Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. 

2. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia stupeň prospechu žiaka za 

hodnotiace obdobie po vzájomnej dohode. 

3. Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých 

predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci 

hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas 

celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie 

za príslušné obdobie. 

4. Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva 

pedagogická rada. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo 

správania žiaka bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti 

informuje zákonného zástupcu žiaka triedny učiteľ. 

5. Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným 

spôsobom informujú zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní  žiaka. 

Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa 

používa žiacka knižka, internetová žiacka knižka alebo triedne aktívy.  

6. Žiak základnej školy, ktorý navštevoval školu pri zdravotníckom zariadení, 

v diagnostickom centre alebo v liečebno-výchovnom zariadení, sa celkovo 

hodnotí v kmeňovej škole. Pri hodnotení v kmeňovej škole sa berie do úvahy 

priebežné hodnotenie v škole pri zariadení. Ak žiak navštevoval školu pri 

zariadení nepretržite viac ako tri mesiace pred koncom hodnotiaceho obdobia, 

kmeňová škola preberá návrh na celkové hodnotenie zo školy pri zariadení 

v tých predmetoch, ktoré sa v nej vyučoval. Návrh sa zasiela po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy pri zariadení najneskôr 14 dní pred termínom 

vydávania vysvedčenia. V ostatných vyučovacích predmetoch sa nehodnotí. 

7. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na 

vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne 

vzdelanie“. 
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8. Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak 

nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do 

doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 

9. Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako 

deviatom ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky 

uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

10. Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. 

Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 

11. Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol (a) vzdelávaný 

(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom 

vzdelávacom programe úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým 

vyučovacím predmetom, v doložke vysvedčenia sa uvedie: „Bol (a) vzdelávaný 

(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete 

(predmetoch) ... “. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením 

je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. 

12. Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, 

koľko rokov povinnej školskej dochádzky splnil. V doložke sa uvedie: „Žiak splnil 

...... rokov povinnej školskej dochádzky“. 

13. Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v 

doložke na vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu“. 

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne 

1. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne 

v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho 

hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo 

vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za 

hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 

2. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého 

polroka, riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa 

hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni augusta. 

Opravná skúška 

1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích 

predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky 

v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, 

môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú 

skúšku.  

2. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého 

polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, 

ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. 
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3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z 

vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom 

prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky. 

4. O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum 

vykonania skúšky a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo 

katalógového listu žiaka. 

Komisionálna skúška 

1. Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

a. je skúšaný v náhradnom termíne, 

b. vykonáva opravnú skúšku, 

c. preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

d. sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

e. je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

f. plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

g. má povolené individuálne vzdelávanie, 

h. ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

2. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania 

všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, 

komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý 

zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú 

správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na 

základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie 

prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje údaje identifikujúce žiaka, hodnotenie 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka a návrh hodnotenia. 

3. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia 

v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do 

troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa 

o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o 

preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v 

školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto 

vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

4. Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do desiatich dní od vydania 

rozhodnutia. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť 

v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, 

ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie 

preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka 

môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho 

dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

5. Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva 

sa v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa 

individuálne v zahraničí alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje 

účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom predmete prospech 
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nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní vykonať 

opravnú skúšku. 

Hodnotenie správania 

1. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka 

a  školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú 

najmä pozitívnu motiváciu. 

2. Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto 

požiadaviek:  

a. pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, 

za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného 

ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade, 

b. opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení 

za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré 

spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti 

previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho 

učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. 

3. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, 

ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom 

výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania 

sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 

4. Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím 

na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie, so špeciálnym pedagógom a zákonným 

zástupcom žiaka. 

Postup do vyššieho ročníka 

1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

2. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných 

vyučovacích predmetov, opakuje ročník.  

3. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom 

termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého 

pobytu v zahraničí. Žiak, ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú 

dochádzku, môže opakovať ročník len raz, vo výnimočných prípadoch, ak je to 

v prospech žiaka, aj viackrát. 

Hodnotenie žiaka po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom 

1. Žiak prvého ročníka základnej školy, ktorého materinský jazyk je iný ako 

vyučovací jazyk navštevovanej základnej školy, sa hodnotí z vyučovacieho 

jazyka s prihliadnutím na úroveň prospechu z ostatných predmetov. 
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2. Po prestupe žiaka druhého až deviateho ročníka do školy s iným vyučovacím 

jazykom sa počas dvoch hodnotiacich období hodnotí najmenej takou úrovňou 

prospechu, ktorá zodpovedá prospechu z vyučovacieho jazyka na poslednom 

vysvedčení. 

3. Po uplynutí dvoch hodnotiacich období od prestupu žiaka do školy s iným 

vyučovacím jazykom sa uplatňujú v ďalších dvoch hodnotiacich obdobiach 

z vyučovacieho jazyka miernejšie kritériá. 

4. Pri hodnotení žiaka v prvom školskom roku a druhom školskom roku od 

prestupu žiaka do školy s iným vyučovacím jazykom, sa hodnotia jeho vecné 

vedomosti a nie úroveň jeho jazykovej správnosti. 

Časť IX – Výchovné opatrenia 

Pochvaly 

Pochvaly navrhuje triedny učiteľ, resp. iný vyučujúci alebo riaditeľ školy žiakovi za 

výbornú dochádzku, účasť alebo umiestnenie v súťaži, pomoc učiteľovi pri organizácii 

súťaží, za prácu v triede a nad rámec jeho povinností. Typ pochvaly prejednáva 

a schvaľuje hodnotiaca pedagogická rada. 

I. pochvala triednym učiteľom, 

II. pochvala riaditeľom školy. 

Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená za: 

 pomoc triednej učiteľke (PTU), 

 vzornú dochádzku (VDO), 

 vzorné správanie (VSP), 

 vzornú prípravu na vyučovanie (VPV), 

 účasť na vystúpeniach a akadémiách (VAA), 

 usilovnosť (USI), 

 účasť v súťažiach (matematických UMS, recitačných URS, športových UŠS) 

Nutnou a zároveň postačujúcou podmienkou pre udelenie pochvaly riaditeľom školy je 

výborný prospech (žiak je na konci klasifikačného obdobia vyznamenaný).  

Pochvala a pokarhanie sa navzájom nerušia a žiakovi môže byť počas jedného 

hodnotiaceho obdobia udelená súčasne pochvala i pokarhanie.  
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Napomenutia a pokarhania 

I. napomenutie triedneho učiteľa, 

II. pokarhanie triedneho učiteľa – zápis do triedneho výkazu, 

III. pokarhanie riaditeľom školy – zápis do triedneho výkazu a osobného spisu, 

IV. znížená známka zo správania na stupeň „uspokojivé“ – zápis do triedneho 

výkazu a osobného spisu, 

V. znížená známka zo správania na stupeň „menej uspokojivé“ – zápis do 

triedneho výkazu a osobného spisu, 

VI. znížená známka zo správania na stupeň „neuspokojivé“ – zápis do triedneho 

výkazu a osobného spisu. 

Zákon č. 245/2008 Z. z. 

§ 58 Opatrenia vo výchove, ods. 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 alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych 

výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie 

žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za 

prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského 

zariadenia bezodkladne privolá 

 zákonného zástupcu, 

 zdravotnú pomoc, 

 Policajný zbor. 

Časť X – Ochrana zdravia žiakov 

Snahou zamestnancov školy je vytvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v 

priestoroch na vyučovanie i mimoškolskú činnosť. Samozrejmé sú poučenia žiakov o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri práci v odborných učebniach. Špeciálny 

dôraz kladieme na odbornú učebňu prírodovedných predmetov, kde prítomnosť 

chemikálií zodpovedá požiadavkám a zákonom schválených Európskou úniou. Pre 

zamestnancov školy sa pravidelne konajú školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a proti požiaru, vykonávajú sa pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany 

zdravia, revízie odborných učební a elektrospotrebičov. Počas vyučovania i počas  

mimoškolskej činnosti zabezpečujeme pedagogický dozor nad žiakmi. Nevyhnutné je 

dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole 

a v školskom areáli a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí 

využívaných priestorov a pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Za oblasť 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá technik BOZP a OPP. Škola plní 

množstvo úloh na zabezpečenie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienok 

vyučovania. 
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Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri 

vzdelávaní zahŕňa: 

 zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková 

podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným 

svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie), 

 priestor na ošetrenie úrazu a na krátkodobý pobyt zraneného, resp. chorého 

žiaka, 

 výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná 

kontrola z hľadiska bezpečnosti, 

 lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na 

RZP, linku dôvery, políciu, 

 zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim. 

Pre zabezpečenie ochrany zdravia (BOZ) a ochrany pred požiarmi (OPP): 

 pravidelne 1-krát ročne triedni učitelia preukázateľne poučia žiakov o BOZ a 

OPP, o vnútorných predpisoch, povinnostiach žiakov, 

 učitelia TEV, CHE, BIO, FYZ, vedúci záujmových útvarov 2-krát ročne 

preukázateľne poučia žiakov o BOZ a OPP na svojich predmetoch, 

 poučenie o BOZ a OPP pre žiakov vykonajú učitelia pred každou akciou, ktorá 

sa koná v rámci vyučovania (resp. v čase mimo vyučovania) mimo školy, 

 žiak sa môže zúčastniť rôznych súťaží, exkurzií, výletov a iných školských akcií 

organizovaných školou mimo školy len po písomnom informovanom súhlase 

zákonného zástupcu, 

 všetci zamestnanci dodržiavajú vnútorné predpisy BOZ a OPP, 

 presné vymedzenie povinností žiakov a zamestnancov v oblasti BOZ a OPP 

stanovuje Školský poriadok a Pracovný poriadok, 

 všetci pedagogickí zamestnanci sú povinní dodržiavať psychohygienické 

zásady na vyučovaní, 

 nový zamestnanec pri uzatvorení pracovnej zmluvy (dohody) je povinný sa 

zúčastniť vstupnej inštruktáže a vstupného školenia o BOZ a OPP, 

 všetci zamestnanci sú povinní pravidelne sa zúčastniť školenia o BOZ a OPP, 

 zamestnanci, ktorí majú pridelené ochranné pracovné prostriedky, sú povinní 

tieto používať v zmysle vnútornej smernice o OPP, 

 pre zamestnancov je zabezpečená pracovná zdravotná služba, 

 pravidelne sa vykonávajú kontroly BOZ a OPP vo všetkých objektoch školy, 

 škola má vypracovaný plánu revízií a kontrol, ktorý sa pravidelne plní a zistené 

nedostatky sa odstraňujú, 

 pravidelne sa vykonávajú kontroly dodržiavania hygieny, udržiavania čistoty a 

vybavenia lekárničiek, 

 o všetkých kontrolách, poučeniach o BOZ a OPP sú vedené písomné záznamy. 

Dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním a po vyučovaní 

A. Školskú bránu ráno otvára školník 60 minút pred začiatkom vyučovania. 

B. Dozor nad žiakmi pri vstupe do areálu školy a v šatni vykonáva školník. 
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C. Pred vyučovaním vykonáva dozor nad žiakmi v škole po vstupe na školskú 

chodbu a do triedy učiteľ. 

D. Dozor nad žiakmi sa začína 30 minút pred začiatkom vyučovania. 

E. Dozor nad žiakmi končí odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania 

mimo jej areál. 

F. Dozor nad žiakmi v popoludňajších hodinách, ktorí sa zdržiavajú v budove školy 

s povolením riaditeľky školy vykonáva učiteľ, ktorí vedie krúžok alebo inú 

mimoškolskú činnosť. 

Dozor nad žiakmi počas prestávok 

A. Počas prestávok dozor nad žiakmi vykonáva učiteľ podľa zverejneného rozpisu 

dozorov. 

B. Miestom výkonu dozoru nad žiakmi je školská chodba a sociálne zariadenia. 

C. Počas prestávok sa môžu žiaci zdržiavať mimo triedy na chodbe, prípadne na 

školskom dvore. Areál školského dvoru opúšťajú 5 minút pred zvonením na 

vyučovaciu hodinu. 

Dozor nad žiakmi pri presune žiakov do odborných učební 

A. Pri prechode žiakov z triedy do triedy zabezpečuje dozor nad žiakmi učiteľ, ktorý 

bude v triede nasledujúcu hodinu vyučovať. 

B. Pri prechode žiakov do telocvične dozor nad žiakmi zabezpečuje učiteľ telesnej 

výchovy, alebo učiteľ, ktorý bude predmet vyučovať (napr. pri zastupovaní). 

C. Pri prechode žiakov do ŠKD dozor nad žiakmi zabezpečuje vychovávateľka 

ŠKD, resp. poverený pedagogický pracovník. 

Dozor nad žiakmi pri náhlej nevoľnosti a pri úraze 

Dozor nad žiakmi pri náhlej nevoľnosti alebo úraze zabezpečuje: 

 v triede učiteľ, ktorý tam momentálne vyučuje, 

 počas prestávok učiteľ, ktorý vykonáva dozor podľa rozvrhu dozorov, 

 riaditeľka školy,  

 zástupkyňa riaditeľky školy. 

Dozor nad žiakmi pri školských výletoch a iných akciách organizovaných školou 

A. Dozor nad žiakmi vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy, ktorí sú povinní 

dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať 

odborný dozor na výlete. 

B. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na výletoch, treba vopred poučiť o celom programe 

a organizačných opatreniach výletu, o primeranom výstroji a o tom, ako sa majú 

správať v mieste výletu. 

C. Pri výletoch do hôr musia sprievodcovia so žiakmi postupovať len po určených 

turistických značkách, nedovoliť žiakom využívať skratky. Horolezecké túry so 

žiakmi sa nepovoľujú. 

D. Povinnosťou vedúceho výletu je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. 

E. Dozor nad žiakmi jednej triedy pri účelových cvičeniach v prírode, exkurziách, 

výletoch a iných činnostiach organizovaných školou v sídle školy vykonáva 

pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy. 
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F. Pri odchode na vychádzku je učiteľ, ktorý v triede učí a odchádza so žiakmi na 

vychádzku, povinný oznámiť riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi cieľ 

a miesto vychádzky, počet žiakov a predpokladaný návrat do školy. 

G. Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo 

objektu ŠKD zodpovedá vychovávateľ alebo iný vedúci záujmového útvaru za 

bezpečnosť žiakov až do rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania 

podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe súhlasu zákonného zástupcu. 

Dopravné prostriedky pri výletoch, exkurziách a iných podujatiach 

A. Školské zájazdové autobusy musia byť označené viditeľným nadpisom „ 

ŠKOLSKÝ ZÁJAZD“. 

B. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja pedagogickí zamestnanci. 

C. Harmonogram výletu musí byť zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná 

regenerácia žiakov. 

Pedagogický dozor pri školskom stravovaní 

A. Dozor nad žiakmi pri školskom stravovaní vykonávajú všetci pedagogickí 

zamestnanci školy, podľa schváleného rozvrhu dozorov a osobitných 

predpisov. 

B. Dozor je povinný dozerať na kultúru stolovania a spoločenského správania 

žiakov v jedálni. 

Pracovná disciplína vo vzťahu k OPP, povinnosti žiakov 

A. Žiaci sú povinní počínať si tak, aby nedošlo k vzniku požiarov, najmä pri 

používaní elektrických, plynových a iných spotrebičov a pri manipulácii 

s ohňom. 

B. Žiaci sú povinní plniť príkazy a dodržiavať zákazy týkajúce sa OPP na 

vyznačených miestach (zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom, zákaz 

vstupu...). 

C. Je zakázané zneužívať a poškodzovať hasiace prístroje a hydranty (strhávať 

identifikačné alebo revízne štítky, plomby, kresliť a písať po nich, prenášať ich, 

prípadne rozoberať výstroj hydrantov). 

D. Vyvesená dokumentácia OPP (požiarno-poplachové smernice, grafické 

znázornenie únikových ciest, zoznam členov požiarnej hliadky) sa nesmie 

strhávať, poškodzovať alebo prenášať na iné miesto. 

E. Požiarno – poplachové smernice popisujú postup v prípade vzniku požiaru, 

spôsob ohlásenia vzniku požiaru jednotke HaZZ a dôležité telefónne čísla – 

Hasičský a záchranný zbor, havarijná služba, elektrárne, plynárne, vodárne, 

polícia, záchranná zdravotná služba ..... 

F. Grafické znázornenie únikových ciest znázorňuje únikové cesty z jednotlivých 

podlaží budovy. Slúži aj na to, aby sa po príchode jednotky HaZZ jej veliteľ 

mohol dostatočne zorientovať v ohrozených priestoroch. 

G. Zoznam členov požiarnej hliadky informuje, na koho sa treba obrátiť 

o poskytnutie pomoci v prípade vzniku požiaru. 

H. Každé poškodenie alebo stratu uvedených vecných prostriedkov OPP žiaci 

okamžite po zistení hlásia svojmu triednemu učiteľovi alebo niektorému členovi 
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požiarnej hliadky. Ak sa zistí, že došlo k úmyselnému poškodeniu hasiacich 

zariadení, dokumentácie OPP, výstražných a bezpečnostných tabuliek, žiak , 

ktorý poškodenie spôsobil je povinný škole uhradiť vzniknutú škodu. 

Rozmiestnenie a spôsob použitia hasiacich prístrojov a spojovacích prostriedkov 

A. Prenosné hasiace prístroje rôznych typov sú rozmiestnené na chodbách školy. 

Všetky hasiace prístroje sú upevnené na príslušných držiakoch. Na každom 

prenosnom hasiacom prístroji je identifikačná nálepka, ktorá označuje typ 

a spôsob použitia hasiaceho prístroja, revízny štítok s dátumom poslednej 

revízie a menom revízneho technika a plomba. 

B. Hydranty sú vybavené ventilom, hadicou a prúdnicou, ktoré musia byť na seba 

napojené, aby sa hydrant dal v prípade potreby ihneď použiť. Hydrantové 

dvierka musia sú a označené revíznym štítkom. 

C. Prístupy k hydrantom  a prenosným hasiacim prístrojom sa nesmú zatarasovať 

(80 cm po stranách) 

D. Pre objekt školy je zriadená ohlasovňa požiarov, kde je telefón, ktorým sa 

v prípade potreby privolá jednotka OPP. Ohlasovňa požiarov je označená 

výrazným nápisom.  

E. Spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu, povinnosti žiakov pri vzniku požiaru 

vyplývajúce z požiarno-poplachových smerníc a požiarno-evakuačného plánu 

F. Každý, kto spozoruje vznik požiaru je povinný pokúsiť sa ho uhasiť použitím 

dostupných hasiacich prostriedkov (hasiaci prístroj, hydrant, vedro vody, piesok 

....). Ak to nie je možné, je potrebné okamžite ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu 

požiarov a požiarnej hliadke.  

G. Požiarny poplach sa vyhlasuje volaním HORÍ !!!! 

H. Po vyhlásení požiarneho poplachu sú všetci žiaci povinní postupovať podľa 

pokynov veliteľa požiarnej hliadky a učiteľa, ktorý vedie hodinu. Evakuácia 

priamo ohrozených alebo priľahlých priestorov musí prebiehať disciplinovane 

a organizovane, aby sa predišlo panike a možným úrazom. 

I. Ohrozené priestory sa opúšťajú na pokyn veliteľa požiarnej hliadky a učiteľa 

vedúceho hodinu po vyznačených únikových cestách. Žiaci sa nesmú bez 

oddeľovať od svojej triedy ani opúšťať určený priestor bez dovolenia. 

Po príchode jednotky OPP, velenie zásahu preberá jej veliteľ. Všetci sú povinní 

postupovať podľa jeho pokynov a plniť jeho príkazy. 

Ochrana žiakov pred šírením legálnych i nelegálnych drog 

Tento odsek je podrobne upravený v materiáli „Stratégia školy pri prevencii závislostí“. 

Ochrana žiakov pred šikanovaním a násilím 

Tento odsek je podrobne upravený v materiáli „Stratégia školy pri výskyte 

šikanovania“. 
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Časť XI – Školský klub detí 

Školský klub detí Základnej školy vo Veľkom Bieli (ďalej len ŠKD) je zriadený Obecným 

úradom vo Veľkom Bieli ako súčasť základnej školy. Slúži iba žiakom základnej školy. 

ŠKD sa zriaďuje podľa záujmu žiakov a rodičov pre žiakov 1. – 4. ročníka, prípadne aj 

vyšších ročníkov. 

Prevádzka ŠKD 

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

a štátnych sviatkov, denne od 11,30 do 17,30 hod. Prevádzka sa môže zmeniť 

podľa záujmu rodičov na základe požiadavky rodičov prostredníctvom 

zápisného lístka s prihliadnutím na ekonomické podmienky školského 

zariadenia. 

2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou Školského poriadku školy. 

Zaraďovanie žiakov 

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

prihlášky podanej ich zákonnými zástupcami. 

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

obdobie a nepravidelnú dochádzku, alebo iba na niektorú z činností dennej 

prevádzky ŠKD. 

3. O zaradení žiaka do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy. 

4. Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa 

osobného záujmu o jednotlivé činnosti. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v oddelení ŠKD a je zameraná 

na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na 

vyučovanie. 

2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch 

príležitostného, krátkodobého a dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje 

žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy. 

3. Oddychový a rekreačný charakter činnosti sa uskutočňuje príslušnými formami 

tak, aby umožnili žiakom čo najviac voľného času tráviť pohybom a pobytom na 

čerstvom vzduchu  a poskytovali možnosti ich telesného rozvoja. 

4. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú vychovávatelia. Vychovávateľ 

je spravidla aj vedúcim záujmového útvaru detí. 

5. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využíva aj materiálna a technická 

základňa školy, najmä odborné učebne, ihrisko a iné objekty školy a didaktické 

pomôcky. 

6. Na športovú a záujmovú činnosť ŠKD sa využívajú finančné prostriedky školy 

a časť finančných prostriedkov z poplatkov ŠKD. Náklady na kultúrne a iné 

podujatia spojené s činnosťou ŠKD hradia rodičia. 

7. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je aj stravovanie žiakov, pričom: 

a) stravovanie žiaka v školskej jedálni nie je podmienkou pre pobyt žiaka 

v ŠKD, 
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b) k obedu do jedálne odchádzajú žiaci spoločne, prípadné výnimky povolí 

príslušná vychovávateľka, ktorej je dieťa zverené do opatery (skorší 

odchod, záujmová činnosť, návšteva lekára – vždy na písomné vyžiadanie 

zákonného zástupcu žiaka), 

c) pred obedom dodržiava žiak osobnú hygienu, počas obeda pravidlá 

spoločenského správania a zásady školského poriadku, 

d) po ukončení obeda celé oddelenie odchádza zo ŠJ spoločne. 

8. Počas pobytu v ŠKD je žiak povinný: 

a) dodržiavať pokyny svojej vychovávateľky a riadiť sa jej usmerňovaním, 

b) dodržiavať hygienické zásady, 

c) dodržiavať školský poriadok, 

d) chrániť majetok školy, pričom úmyselne spôsobenú škodu na majetku je 

povinný uhradiť zákonný zástupca 

9. Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá dieťa, ktorému boli tieto 

zverené. 

Dochádzka žiakov 

1. Rozsah dennej dochádzky žiaka prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob 

jeho odchodu zo ŠKD, prípadne druh záujmovej činnosti mimo ŠKD, uvedie 

zákonný zástupca žiaka na prihláške do ŠKD. Všetky zmeny v dochádzke 

a spôsob odchodu v priebehu školského roka oznamuje zákonný zástupca 

žiaka priebežne vychovávateľke písomne. 

2. Dochádzka zaradených žiakov, ich odchody a pohyb v ŠKD je v súlade 

s požiadavkami zákonných zástupcov. 

3. Neprítomnosť žiaka v ŠKD oznamuje zákonný zástupca žiaka vychovávateľke 

ŠKD, prípadne triednej učiteľke. Trvalé odhlásenie z pravidelnej dochádzky 

dieťaťa zo ŠKD oznámi zákonný zástupca písomne a včas riaditeľke školy. 

4. Každú neprítomnosť žiaka v ŠKD je jeho zákonný zástupca povinný nahlásiť 

vychovávateľke, prípadne triednej učiteľke. 

5. Čas odchodu žiaka, určenie sprievodu žiaka zo ŠKD domov vyznačí rodič na 

zápisnom lístku. 

6. Vychovávateľ môže uvoľniť žiaka z ŠKD pred stanovenou dobou len na základe 

písomného súhlasu rodiča. Opustiť ŠKD bez dovolenia vychovávateľky je 

neprípustné. 

7. Žiak môže byť vyradený zo ŠKD po predchádzajúcom upozornení rodičov 

a schválení pedagogickou radou ak: 

a) obzvlášť hrubým spôsobom koná voči jednotlivcovi alebo kolektívu detí, 

b) uplatňuje fyzické násilie, 

c) ohrozuje nerušenú a pravidelnú dochádzku detí, 

d) sústavne (často) porušuje školský poriadok platný pre školu. 
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Starostlivosť o bezpečnosť žiaka 

1. Za bezpečnosť žiakov v ŠKD zodpovedá od ich príchodu do ŠKD až do 

odchodu z neho vychovávateľka ŠKD. 

2. Počas konania popoludňajšieho vyučovania, vrátane vyučovania hodín 

nepovinných predmetov, vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej 

zodpovednosti a po skončení ich odovzdávajú vychovávateľke.  

3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť žiakov 

o bezpečnosti. 

4. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka 

zverených najviac 25 žiakov. 

5. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľka školy 

vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet žiakov. 

6. Ak zistí vychovávateľka u žiaka zhoršenia fyzického stavu (nevoľnosť, teplotu 

a pod.) upovedomí o tom ihneď jeho zákonných zástupcov. 

7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi úraz vedeniu 

školy a vyhotoví o ňom záznam. 

8. Nosenie drahých predmetov a predmetov ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť je 

do ŠKD zakázané. 

9. Topánky a  odev si žiaci ukladajú v určenej šatni, doplnky do aktoviek (šál, 

rukavice, čiapka). Prípadnú stratu hlási žiak svojmu vychovávateľovi. 

10. Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie – vetrovky, kabáty, bundy, 

obuv a pod.) označené pre prípad odcudzenia. 

11. Straty z uzatvorených priestorov ZŠ u poisteného žiaka vybavuje 

vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy. 

12. Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo 

objektu ZŠ zodpovedá vychovávateľka alebo iný vedúci záujmového útvaru za 

bezpečnosť žiakov až do ich rozchodu pred objektom ZŠ. 

13. Z miesta konania podujatia môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného 

súhlasu zákonného zástupcu žiaka. 

14. Vychovávateľka nebude rešpektovať uvoľnenie dieťaťa zo ŠKD dohovorom cez 

mobilný telefón.  

Príspevok na úhradu za pobyt detí 

1. Mesačný príspevok ako úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD schvaľuje Obecný úrad 

vo Veľkom Bieli. 

2. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca žiaka 

polročne vopred, a to v septembri a januári príslušného školského roka. 

3. Ak zákonný zástupca odhlási žiaka z ŠKD, rozdiel v úhrade poplatku sa vráti 

zákonnému zástupcovi. 

4. Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne: 

a) vychovávateľka uskutoční výber stanoveného poplatku od zákonného 

zástupcu žiaka, 

b) o prijatí poplatku vystaví vychovávateľka príjmový doklad, 

c) vychovávateľka odovzdá finančný poplatok zástupkyni riaditeľky školy, 

d) zástupkyňa riaditeľky školy financie prevedie na príjmový účet školy. 
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5. Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt v ŠKD 

a boli  využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, 

rozhodne vedenie školy o vyradení žiaka zo ŠKD. 

6. Podmienky na úhradu za pobyt detí v ŠKD sú jednotné. 

Časť XII – Záverečné ustanovenia 

1. Tento vnútorný poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. 

2. Žiaci a ich zákonní zástupcovia sú povinní oboznámiť sa s jeho obsahom na 

začiatku školského roku a na triednych aktívoch. 

3. Tento vnútorný poriadok bude zverejnený na internetovej stránke školy. 

4. Zmeny a doplnky k organizačnému poriadku vydáva výlučne riaditeľ školy. 

5. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť od 1. septembra 2017. 

6. Rušia sa predchádzajúce školské poriadky. 

 

Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy 
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Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/bola oboznámený/oboznámená so 

Školským poriadkom. 

Dátum: ...................................... Triedny učiteľ: ...................................... 

Trieda: ......................................    Školský rok: 2017/2018 
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