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Milý žiak, žiačka !
Každá spoločnosť, rodina sa spravuje podľa určitých pravidiel. Naša škola chce tiež
vytvoriť akoby jednu rodinu, kde všetci jej členovia – žiaci, vyučujúci a ostatní pracovníci
prechovávajú k sebe úctu, lásku a ohľaduplnosť. Vzorom v čnostiach nech je pre nás i náš
patrón sv. Vincent de Paul, majster v milosrdenstve a láske.
Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí ( ďalej
ŠKD), v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na
verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok.
Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej
zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje
i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom
nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky.
Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú
života v škole :

Práva žiakov
Máš právo chodiť do školy.
1. Žiak má právo na poskytovanie kvalitných vedomostí z jednotlivých vedných disciplín
primerane jeho veku a schopnostiam na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach a
dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatých v
Paríži, 1952.
2. Žiak má právo navštevovať podľa učebných osnov nepovinné predmety, ak sú otvorené,
resp. záujmové útvary.
3. Žiaci 1. stupňa majú právo navštevovať školský klub detí /ŠKD/.
4. Žiak školy môže byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto organizácia
žiakom dovoľuje. Žiak môže navštevovať jazykovú školu, CVČ, osvetové zariadenia,
alebo môže pracovať v športových kluboch, resp. oddieloch.
5. Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným
vlastníctvom žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.
6. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej jedálni.
7. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
8. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
9. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
10. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
11. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor
na čokoľvek.
12. Žiak má právo na začiatku školského roku si vybrať, s kým chce sedieť. Spoločne
s triednym učiteľom každá trieda si vytvorí zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov
záväzným. Zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné zmeniť len so súhlasom
vyučujúceho.
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13. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
14. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti vo
vzťahu k sebe, k spolužiakom, zamestnancom školy, neruší a neobťažuje svojou činnosťou
ostatných žiakov a zamestnancov školy.
15. Žiaci majú právo na oddelené vzdelávanie pre odlišné pohlavia na hodinách telesnej
výchovy, pričom je zabezpečená rovnosť šancí a rovnaká úroveň a kvalita vzdelávania podľa
Dohovoru UNESCO proti diskriminácii vo vzdelávaní (1960)

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly :
Úvod.
1. Príchod žiakov do školy
2. Správanie žiakov počas vyučovania
3. Správanie žiakov cez prestávku
4. Odchod žiakov zo školy
5. Kaplnka
6. Dochádzka žiakov do školy
7. Starostlivosť o zovňajšok
8. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
9. Povinnosti týždenníkov
10.Vnútorný poriadok pre telocvičňu
11. Povinnosti žiakov v ŠJ
12. Dochádzka žiakov do ŠKD.
13. Povinnosti žiakov mimo školy
14. Výchovné opatrenia
15.Opatrenia proti šikanovaniu
16. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
17. Opatrenia k zamedzeniu používania mobilných telefónov a multimediálnych prehrávačov
18. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka
19. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí
20. Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej komunity
21. Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími
zamestnancami školy
Záverečné ustanovenie

1. Príchod žiakov do školy
1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom
vyučovania musíš už byť v triede.
Oneskorené ranné príchody do 8:05 hod., resp. do 5 minút po začiatku vyučovacej
hodiny bez vážneho dôvodu sú narušením vyučovania, a preto pri viacnásobnom
opakovaní majú svoje následky. Tri oneskorené príchody na vyučovaciu hodinu
alebo meškanie dlhšie ako 15 minút bez náležitého dôvodu sa považujú za
neospravedlnenú hodinu!
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2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do
zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvky by nemali zanechávať na podlahe čierne
stopy.
3. Žiak nesmie vstupovať do budovy školy na korčuliach, skateboardoch, kolobežkách
a bicykloch.
4. Pokiaľ žiak príde do školy na bicykli, má možnosť si ho uzamknúť na stojane pred
budovou. Škola nezodpovedá za stratu a poškodenie bicyklov.
5. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových
betónových chodníkoch je neprípustné.
6. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Nepreliezaj
plot !
7. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu
školy.
8. V súlade s vyhláškou MŠ SR č.224/2011 Z.z. o Základnej škole §20 ods. 6 žiak musí
chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu
škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie zdraviu škodlivých
látok v budovách školy, v školských zariadeniach, v areáli školy a v priestoroch
školských ihrísk.
9. Nikto nemá právo fyzicky ani psychicky týrať, ponižovať a vysmievať sa svojmu
spolužiakovi.
10. V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 224/2011 Z.z. o Základnej škole §20 ods. 8 žiak nesmie
nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov
a pedagogických zamestnancov.
11. Pri takom správaní žiaka, ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť
a zdravie ostatných žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania
v škole, alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, budeme využívať postup
podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O týchto
opatreniach vo výchove na začiatku školského roka oboznámia triedni učitelia zákonných
zástupcov žiakov.
12. Je zakázané vodiť do areálu školy psov, mačky a iné zvieratá.
13. Pri zdravotných problémoch a úraze dieťaťa je triedny učiteľ povinný čo v najkratšom
čase informovať zákonného zástupcu žiaka a podľa zásad o zdravotnej starostlivosti
je rodič povinný prísť si pre dieťa a postarať sa o jeho ošetrenie a náklady

2. Správanie žiaka počas vyučovania
1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov
a zovňajšku. Na cvičenie TSV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel
( cvičebný úbor ), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej jedálni.
2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich
pozdrav. Vhodnými pozdravmi sú: Pochválený buď Ježiš Kristus!, ale aj Dobré ráno.
S kamarátmi sa zdrav pozdravom Ahoj!, ktorý je skráteným výrazom Na slávu Ježiša!
3. V styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom
v správaní mladším žiakom.
4. Prvá vyučovacia hodina začína spoločnou modlitbou / Otče náš /. Posledná vyučovacia
hodina bude ukončená poďakovaním Pánu Bohu modlitbou Sláva Otcu.
5. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš.
Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy.
Na hodinách TSV, VYV, HUV, THD a pri písomných prácach nevstávaš.
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6. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne
vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
7. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť
spolužiakov.
8. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.
9. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
10. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne
podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné )
môžeš dostať dve sady učebníc.
11. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov,
prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí ,
mobilný telefón, cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti
môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.
12. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému
vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine
TSV si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho
lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu vyučovaciu
hodinu.
13. Pred hodinou TSV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet TSV.
Odovzdaj vyučujúcemu TSV do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče,
prípadne okuliare, peniaze atď.)
14. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské
zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok
poškodíš, Tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí,
škoda sa uhradí kolektívne. Šetri elektrickou energiou a vodou.
15. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn.
Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere.
16. Buď úprimný, keď sa Ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo
urobil.
17. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine.
Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý
týždeň.
18. Pred začiatkom vyučovacej hodiny maj pripravené na lavici všetky pomôcky, ktoré budeš
na hodine potrebovať.
19. V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 224/2011 Z.z. o Základnej škole §20 ods. 7 počas
vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Používať ho môže iba
v
odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa
alebo jeho povereného zástupcu. Pri porušení tohto nariadenia bude žiakom mobil
odobratý do konca vyučovania, resp. odovzdaný rodičom s písomným oznámením o
zneužívaní mobilu počas vyučovania. Žiak nesmie používať akékoľvek zariadenie na
počúvanie a prehrávanie hudby bez dovolenia vyučujúceho. Nosenie cenných vecí, ktoré
nesúvisia s vyučovaním je zakázané. Škola nezodpovedá za ich stratu.
20. V prípade úrazu, alebo straty je žiak povinný bezprostredne túto udalosť nahlásiť
vyučujúcemu, alebo triednemu učiteľovi.
21. Žiakom sa zakazuje pripájať do školskej elektrickej siete akékoľvek súkromné elektrické
zariadenia (notebooky, mobilné telefóny, nabíjačky...)
22. Triedna samospráva žiakov
Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú
tvoria predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda
zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá
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požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov
určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa
Žiacky kolektív si volí zástupcu do Žiackej rady školy.

3. Správanie žiakov cez prestávku
1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Prestávka po
druhej vyučovacej hodine je určená na desiatu. Desiatuj na svojom mieste! Cez prestávky
sa zdržiavaj v triede. Výnimku tvorí prestávka po tretej vyučovacej hodine. Je zakázané
hrať futbal a iné športy v triedach, učebniach a iných priestoroch školy bez dovolenia
učiteľa.
2. Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi triedu / prípade priaznivého počasia na
pokyn vyučujúceho budovu školy/ a zdržiavaj sa v určených priestoroch. Svoju voľnú
chvíľu využi na krátky rozhovor s Pánom Ježišom v kaplnke školy.
3. Pred odchodom na veľkú prestávku sa prezuj prípadne obleč. Ak máš 4. vyučovaciu
hodinu TSV zober si úbor so sebou a na konci veľkej prestávky čakaj na vyučujúceho v
určenom priestore.
4. Počas veľkej prestávky nesmieš svojvoľne opustiť areál školy, zdržiavať sa na poschodí
v priestore šatní.
5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa vchádzaj
do budovy, prezuj sa a priprav sa na vyučovaciu hodinu.
6. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových
mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu
zamestnancom školy.
7. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky.
"Hovorme spolu, nebime sa.“
Za menej závažné porušenie školského poriadku v oblasti šikanovania nasleduje
pokarhanie od riaditeľa školy.
8. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
9. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne
behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu,
náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.
10. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody
budú musieť nahradiť Tvoji rodičia.
11. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok
v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli
porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu
školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
12. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 11 v škole,
prípadne porušuje bod č. 11 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť
ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším
škodám na zdraví spolužiakov.
13. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky
potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
14. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa. Pred odchodom
do OU si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.
15. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné
pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.
16. Zakazuje sa pripájať do školskej elektrickej siete akékoľvek súkromné elektrické
zariadenia (notebooky, mobilné telefóny, nabíjačky...)
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4. Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny (prípadne aktivity organizovanej školou) daj
svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na stôl.
2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie
svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.
3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zíď do šatne, preobuj sa, obleč
sa a disciplinovane opusti budovu.
4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú
triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania
v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede
zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, nezdržiavaj sa v šatni vo vestibule, v ostatných
priestoroch školy ani v areáli školy.
6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes
do kancelárie školy.

5. Kaplnka
1. Do kaplnky prichádzaj v tichosti . Pri príchode a odchode pred bohostánkom pokľakni.
Vyjadríš svoju úctu k Sviatosti Oltárnej. Kaplnka je miestom stretnutia sa s Pánom
Ježišom. Uvedomuj si Božiu prítomnosť.
2. Voľnú chvíľu počas veľkej prestávky využi na modlitbu. Prijmi pozvanie na spoločné
bohoslužby a modlitby.

6. Dochádzka žiakov do školy
1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.
2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, resp. školskom podujatí, oznámi vopred
dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi. Vyučujúci môže uvoľniť žiaka z jednej
vyučovacej hodiny. Triedny učiteľ môže uvoľniť žiaka na viac hodín, najviac však na
jeden deň. Na obdobie dlhšie ako jeden deň môže uvoľniť žiaka riaditeľ školy na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo
najskôr telefonicky oznámili dôvod Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi.
Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný bezodkladne
oznámiť dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi alebo na sekretariát osobne, telefonicky
alebo mailom. Za nepravdivé alebo sfalšované ospravedlnenia môže byť navrhnutá
znížená známka zo správania.
3. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na
vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú
žiadosť rodičov.
4. Ak vymeškáš väčší počet vyučovacích hodín v jednotlivých predmetov, môže Ti byť
navrhnuté komisionálne preskúšanie. O komisionálnom preskúšaní rozhodne riaditeľka
školy.
5. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi
písomne do troch dní od nástupu dieťaťa do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do
troch dní po nástupe do školy, považuje sa jeho neúčasť na vyučovaní za neospravedlnenú
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6. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 po sebe nasledujúcich dní, nestačí ospravedlnenie
od zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
7. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo
výnimočných a osobitných dôvodov škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe
dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
8. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, lekárom
nariadený zákaz dochádzky do školy (karanténa), mimoriadne nepriaznivé poveternostné
podmienky, náhle prerušenie premávky dopr. prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine
alebo účasť žiaka na súťažiach.
9. Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy. V prípade uvoľnenia z vyučovania: - žiaka musí
osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na tento úkon - ak zo
závažných dôvodov sa zákonný zástupca nemôže dostaviť rodič vopred písomne vyžiada
žiaka od triedneho učiteľa alebo doručí triednemu učiteľovi oznam (SMS, mailová
správa,...), že žiak môže opustiť areál školy sám.
10. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na
vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. Ak je
vyučovací predmet zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu dňa, môže byť
žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady
(Zákon 245/2008 Z. z., § 31 odsek 4).
11. Pri príchode a odchode do školy sa každý žiak zaregistruje ID čipom (čítačka je
umiestnená na vrátnici školy) a neskoré príchody budú zaregistrované do elektronickej
triednej knihy. Nový ID čip si každý žiak prevezme od triedneho učiteľa za poplatok .
Stratu čipu treba nahlásiť triednemu učiteľovi a po uhradení poplatku za stratu mu bude
vydaný nový čip.

7. Starostlivosť o zovňajšok
1. Do školy prichádzaj čistý a upravený.
2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou.
3. Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky.
Výstredné oblečenie, ktoré môže iných pohoršovať / minisukne, oblečenie
s neslušnými slovnými alebo obrazovými výrazmi/ nápadná úprava vlasov
a tváre, nosenie drahých šperkov je neprípustné. Nie je vhodné, aby žiak cirkevnej
školy : chodil výstredne oblečený, odfarboval si vlasy, nosil tetovanie, u chlapcov
náušnice .
4. Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier ) a používaj ho.
5. Pred hodinou pracovného vyučovania a techniky si obleč pracovný odev podľa
pokynov vyučujúceho.
6. Na hodine TSV sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť
v šatách, ktorí máš počas vyučovania.
7. Žiaci chodia do školy čisto, slušne a primerane oblečení.
8. Prestávky žiaci využívajú na oddych a regeneráciu svojich síl.
9. Počas prestávok sa voľne môžu zdržiavať v triede, na chodbe a za priaznivého počasia
sú všetci na školskom dvore. V triedach zostávajú len týždenníci, ktorí sa postarajú
o vyvetranie učebne, o zotretie tabule a ošetrenie kvetín. Cez malé prestávky sú žiaci v
triede.
10. V priestoroch školy sa žiaci rozprávajú tlmene a vzájomne sa nevyrušujú.
11. Žiakom sa zakazuje zdržovať sa dlhšie ako je to nevyhnutne nutné vo WC jednotlivo,
alebo v skupinách, alebo tam vchádzať s jedlom.

9

12. Žiaci sa starajú o čistotu v triede a v areáli školy a svojho okolia.
13. Žiaci šetrne zaobchádzajú s vodou a elektrinou.
14. Ak má žiak návrh na riešenie nejakého problému, osloví hovorcu triedy, ktorý
návrhy zbiera a prinesie na zasadnutie žiackej školskej rady.

8.Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš
učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia škodu v plnom
rozsahu zaplatiť.
2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
3. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie.
Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie, je žiak povinný
v plnej miere uhradiť.
4. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak v priebehu školského
roka poškodí učebnicu viac ako 20 %, musí rozdiel uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí
ju zaplatiť ako novú.
5. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhu, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej
škole, kde končí školský rok.
6. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú
kontrolu stavu žiackeho nábytku ( stoličky, stoly) a ostatného inventáru učebne.
7. Starostlivosť o kvetinovú výzdobu chodieb zabezpečujú žiaci v spolupráci s vyučujúcim
Techniky.

9. Povinnosti týždenníkov
1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe ". Týždenníci pred
vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú
tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia
vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
2. Cez veľkú prestávku nezostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na veľkú prestávku
otvoria okná / určené na vetranie/, aby sa trieda vyvetrala. Po príchode z veľkej prestávky
sa postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná.
3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu,
zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.
4. Týždenníci zodpovedajú za poriadok v šatni a za jej uzamknutie počas celého vyučovania.
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10. Vnútorný poriadok pre telocvičňu
1. Na hodinu telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo
svojej triede, prípadne na vopred určenom mieste v budove školy /šatne/.
2. Do priestorov telocvične odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho.
3. Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci. Vyučujúci počas
vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú
činnosť, sa nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.
4. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom
úbore. Zabudnutie úboru rieši učiteľ napomenutím, písomným upozornením rodičom do
ŽK, písomným zápisom do triednej dokumentácie.
5. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú
žiaci prístup do kabinetu TSV.
6. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné
k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď
vyučujúcemu.
7. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia
vyučujúceho opustiť. Nesmú liezť na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich telovýchovná
činnosť, aby nedošlo k úrazu.
8. Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých cvičiacich prvkoch a podľa
vlastných schopností musia ich bezpodmienečne zabezpečovať.
9. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť.
10. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní
bezpečnostných predpisov.
11. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.
12. K osobnej hygiene využívajú žiaci svoj hygienické vrecko.
13. Pri odchode z telocvične vyučujúci uzamkne priestory telocvične.
14. Žiaci odchádzajú z telocvične do šatne a z objektu telocvične spolu s vyučujúcim.
15. Oslobodení žiaci z telocviku, ktorí majú rozhodnutie riaditeľa školy na základe potvrdenia
od lekára, na hodine TSV sa tiež zúčastňujú / ak riaditeľ školy nerozhodol inak /.

11. Povinnosti žiaka v školskej jedálni
1. Každý deň sa pri obede určeným spôsobom prihlasuješ pri preberaní stravy ID kartou,
alebo čipom.
2. Pred príchodom do jedálni si v šatni odlož tašku .
3. Do ŠJ prichádzaš slušne pod dozorom vyučujúceho alebo vychovávateľky. Pred jedlom
sa spoločne so spolužiakmi pomodli alebo zaspievaj. Pri čakaní v rade buď trpezlivý a
nepredbiehaj sa.
4. S jedlom sa usaď na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj
kultúrne – nebehaj, nevykrikuj. Celý obed skonzumuj v ŠJ, vrátane ovocia alebo
múčnika.
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5. Po skončení obeda za jedlo poďakuj modlitbou alebo piesňou. Zanechaj svoje miesto
v poriadku, odovzdaj tácku s riadom pri okienku a opusti ŠJ.

12. Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD )
Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú
vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do šatne.
Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby.
Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku. Zmeny odchodu musí rodič písomne
oznámiť.
Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
Ranná služba v ŠKD je od 06.00 hod. do 7.45 hod., kedy v sprievode vychovávateľky prejdeš
do triedy.
Záverečná činnosť je od 16.00 hod. do 17.00 hod., preto požiadaš rodičov, aby prišli pre Teba
najneskôr do 17.00 hod.
Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku.

13. Povinnosti žiakov mimo školy, zachovávanie úcty k starším
ľuďom
1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť
našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom
a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto
v dopravných prostriedkoch.
4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj
dopravné predpisy.
5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4.
ročníka v zimnom období ( november – marec ) od 19.00 hod., v letnom období ( apríl –
október ) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 hod.,
v letnom období od 21.00 hod.
6. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15
rokov.
7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto
zakázané.
8. Žiak nesmie poškodzovať majetok školy, ani majetok mesta, súkromných osôb v areáli
školy, ani mimo areálu. Prípadné porušenie môže mať za následok trestný postih žiaka
(zákonného zástupcu).
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14. Výchovné opatrenia
Kritériá k hodnoteniu dochádzky a správania žiakov
Správanie žiakov sa pravidelne prehodnocuje pedagogickými zamestnancami školy na
pedagogických radách. Triedny učiteľ navrhuje výchovné opatrenia na zlepšenie správania sa
žiaka. Podáva návrh na výchovné opatrenia. Zníženú známku zo správania udeľuje riaditeľka
školy.
Napomenutie triednym učiteľom:

za menšie priestupky v triede, nesplnenie
príkazu vyučujúceho, zabúdanie pomôcok
a vyprac. domácich úloh

Pokarhanie triednym učiteľom:

nevhodné správanie voči spolužiakom, menej
závažné porušovanie školského poriadku,
opakované zabúdanie si učebných pomôcok
a domácich úloh, dopúšťanie sa drobných
priestupkov /neprezúvanie sa, poškodzovanie
majetku školy/

Pokarhanie riaditeľkou školy:

neospravedlnené hodiny /menej ako 5/
nevhodné správanie sa voči vyučujúcim a na
verejnosti / ničenie verejného majetku /,
závažnejšie porušovanie školského poriadku

Znížená známka o 1 stupeň /uspokojivé/: 5 a viac ako 5 neospravedlnených hodín,
podvádzanie a vulgárne vyjadrovanie sa,
úmyselné poškodzovanie školského a verejného
majetku,
fajčenie a požívanie alkoholu, drzé správanie sa
voči vyučujúcim, krádeže
Znížená známka o 2 stupne /menej uspokojivé/: nad 15 neospravedlnených hodín,
šikanovanie spolužiakov, neustále opakovanie
závažných priestupkov a mravných pokleskov,
sústavné drzé, agresívne a vulgárne správanie sa
voči vyučujúcim
V prípade, že má žiak 15 neospravedlnených hodín v kalendárnom mesiaci, riaditeľka školy
je povinná uplatňovať zákon č. 281/2002 Z.z. § 18 ods. 2 o prídavku na dieťa a o príspevku
k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658 Z.z. – zanedbávanie školskej dochádzky.
V takýchto prípadoch sa úzko spolupracuje s odborom sociálnych vecí a rodiny, políciou
a okresným súdom.
Za zápisy v klasifikačnom zázname podľa závažnosti a po prerokovaní v pedagogickej rade:
1-3 - napomenutie triednym učiteľom
4-6 - pokarhanie triednym učiteľom
7-9 - pokarhanie riaditeľom školy
10-11 – zhoršená známka zo správania 2. stupňa
12-13 – zhoršená známka zo správania 3. stupňa
nad 13 – zhoršená známka zo správania 4. stupňa

13

Kritériá na udeľovanie pochvál
Pochvala vyučujúcim / zápis do ŽK, klasifikačného hárku /:
- za aktívnu prácu na vyučovaní
- za vzorné plnenie si školských povinností
- za vzorné správanie
Pochvala triednym učiteľom:
- za vzornú dochádzku
- za vzorné správanie počas celého klasifikačného obdobia
- za zapájanie sa do súťaží / školské, obvodné, okresné kolá .../
- za aktivity v triede a pomoc triednej učiteľke
- za aktívnu prácu pri organizovaní školských akcií, kultúrnych a duchovných podujatí
- za aktívnu účasť a umiestnenie v zbere surovín : papier, šípky, gaštany...
- za úspešnú reprezentáciu školy v obvodných a okresných súťažiach nasledovne:
-v olympiádach – matematika, geografia, biológia, chémia, olympiáda zo
slovenského jazyka a literatúry a Pytagoriáda – úspešný riešiteľ
-v olympiádach z cudzieho jazyka – umiestnenie na 1.,2.,3. mieste
-recitačné, spevácke a výtvarné a iné umelecké súťaže - umiestnenie na 1.,2.,3.
mieste
-v športových súťažiach za umiestnenie na 1.,2.,3. mieste v krajskom kole a účasť
na celoslovenskom kole
Pochvala riaditeľkou školy / ďakovný list, pravidelné odmeňovanie vecnými a knižnými
cenami na spoločnom zhromaždení všetkých žiakov a učiteľov :
- za aktívnu účasť a umiestnenie v zbere surovín : papier, šípky, gaštany...
- za úspešnú reprezentáciu školy krajských a celoslovenských súťažiach nasledovne:
-v olympiádach – matematika, geografia, biológia, chémia, olympiáda zo
slovenského jazyka a literatúry a Pytagoriáda – úspešný riešiteľ
-v olympiádach z cudzieho jazyka – umiestnenie na 1.,2.,3. mieste
-recitačné, spevácke a výtvarné a iné umelecké súťaže - umiestnenie na 1.,2.,3.
mieste
-v športových súťažiach za umiestnenie na 1.,2.,3. mieste v krajskom kole a účasť
na celoslovenskom kole
Mimoriadne úspechy školy sa zverejňujú v regionálnych novinách, kde sa uvádzajú mená
žiakov, ktorí sa o ne pričinili. Uvedené aktivity odmeňuje Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ.

15. Opatrenia proti šikanovaniu
Rozpracovanie Smernice č.36/2018 z 1. septembra 2018 k prevencii a riešeniu šikanovania
detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
Charakteristika šikanovania
Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je
ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide
o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa
z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Za šikanovanie považujeme fyzické
útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmech, tvrdé príkazy vykonať určitú vec proti vôli
obete, odcudzenie vecí ako i psychické útoky. Šikanovanie Včas odhaľovať prípady šikanovania v akejkoľvek forme. Postupovať nasledovne:
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1. Sadnúť si s obeťou osamote - nech napíše, čo sa stalo a k nechce, môže nakresliť aj
obrázok.
2. Sadnúť si s agresorom osamote, s každým osamote, ak sú partia, nech napíšu,
nakreslia, čo sa stalo.
3. Dohodnite sa osamote s každým členom partie /útočníkom/, čo očakávate a
prediskutujte, ako porušil/i zásady správania.
4. Sadnite si s celou partiou ako skupinou, a nech každý povie, ako prebiehalo vaše
individuálne stretnutie, uistite sa, že každý má jasno v tom, čo sa stalo.
5. Pripravte ich na stretnutie so skupinou vrstovníkov: Čo budete hovoriť, až odtiaľto
odídete.
6. Nech sa rozhodnú akokoľvek, znovu im zdôraznite, že pri šikanovaní leží
zodpovednosť na všetkých - neexistujú nevinní diváci.
7. Pohovorte si s rodičmi zúčastnených - obetí aj útočníka samostatne, ukážte im, ako
prípad opísali ich deti.
8. Veďte si o šikanovaní záznamy so všetkými opismi od detí a prijatými závermi, príp.
postihmi.
9. Naučte obete obranným stratégiám.
10. Neuznávajte falošné výhovorky: šikanovanie bola "nehoda", bola to "iba sranda",
všetci sa pobavili, bola to "hra".
11. Ak bolo dieťa zranené vyfotografujte dieťa.
12. Ak došlo k vážnemu poraneniu, spojte sa s políciou.

Práca s rodičmi
1. pozývať rodičov do školy a vzbudiť u nich pocit zainteresovanosti na jej činnosti,
2. požiadajte rodičov o pomoc a podporu, poraďte im, aby svoje deti počúvali a
podporovali ich, ak sa budú sťažovať na šikanovanie
3. keď dôjde k incidentu:
•

ak vám rodičia oznámia, že je ich dieťa šikanované, ponúknite im
okamžitú pomoc a znovu ich uistite, že táto záležitosť sa berie vážne,
dohodnite si dátumy ďalších stretnutí,

•

zapojte rodičov útočníka, zaistite si ich spoluprácu pri riešení problému,
zabráňte tomu, aby sa rodičia cítili v ohrození alebo boli v ofenzíve,

•

odporučte rodičom šikanovaného dieťaťa, aby s nim prebrali obranné
stratégie, prehlbovali jeho sebadôveru.
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Práca s obeťami
1. naučiť ich prekonávať provokácie,
2. naučiť ich vhodne konať v nebezpečenstve,
3. dajte deťom príležitosť hovoriť o sebe, o svojich pocitoch, odporučte im obrannú
skupinu

Práca s útočníkmi
a/ behaviorálny prístup
•

staviame mu vhodné ciele v oblasti správania a odmeny odpovedajúce jeho
správaniu,

b/ práca s rodinou
•

niektorí útočníci pochádzajú z rodín s trestajúcim a tvrdým výchovným
prístupom, k úspešnej intervencii budeme musieť zapojiť do spoločného
programu i rodinu,

c/ ukážme útočníkom účinky ich správania
d/ naučme deti vhodnejšiemu správaniu
Prevencia šikanovania
Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp
„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“
•

vytvoriť pozitívnu klímu v škole

•

navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi

•

akékoľvek náznaky šikanovania sú žiaci povinní ohlásiť triednemu učiteľovi, tento
okamžite prijme opatrenia na riešenie problému

Opatrenia na riešenie situácie
•

individuálna odborná starostlivosť

•

napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom

•

pokarhanie riaditeľom školy

•

znížená známka zo správania

•

umiestnenie žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt, prípadne do liečebnovýchovného sanatória
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•

oznámenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom využitia nutných
výchovných opatrení

•

oznámenie útvaru Policajného zboru

16. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom
prostredí
1. Žiakom je zakázané prinášať, užívať, prechovávať a distribuovať cigarety, alkoholické
nápoje alebo iné omamné a zdraviu škodlivé a návykové látky v škole, v jej okolí
alebo na akciách organizovaných školou.
2. Žiak je povinný podrobiť sa toxikologickému vyšetreniu v zdravotníckom zariadení,
ak je dôvodné podozrenie, že je pod vplyvom návykovej látky v škole, školskom
zariadení alebo pri činnostiach organizovaných školou, školským zariadení (táto
povinnosť sa aplikuje v praxi v súlade so zákonom č. 219/1996 a zákonom č.
576/2004).
3. Odmietnutie podrobenia sa skúške na zistenie alkoholu v dychu, resp. vyšetrenia
alkoholu a iných omamných látok v škole počas vyučovania sa považuje za vážne
porušenie školského poriadku.
4. Ak niekto zo žiakov vie o niekom, kto užíva alebo prechováva akékoľvek legálne
a nelegálne drogy v školskom prostredí, je jeho povinnosťou to oznámiť
koordinátorovi prevencie drogových závislostí, alebo inému pedagogickému
zamestnancovi školy.
5. Žiak je povinný na vyzvanie učiteľa podrobiť sa kontrole obsahu svojej tašky a iných
predmetov, ktoré by mohli byť úkrytom omamných látok.
V prípade porušenia zákazu fajčiť, používať, prechovávať a užívať alkoholické nápoje
a všetky ostatné druhy legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy a na všetkých
akciách organizovaných školou, bude škola postupovať nasledovným spôsobom:
•

pohovor s triednym učiteľom

•

napomenutie triednym učiteľom

•

pokarhanie triednym učiteľom

•

pohovor s koordinátorom prevencie v prítomnosti rodičov

•

pohovor s riaditeľkou školy

•

pokarhanie riaditeľkou školy

•

znížená známka zo správania

Každé porušenie sa bude posudzovať individuálne a bude prerokované na zasadnutí
pedagogickej rady, ktorá navrhne spôsob riešenia, výchovné opatrenia alebo zníženie známky
zo správania.
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17. Opatrenia k zamedzeniu používania mobilných telefónov
a multimediálnych prehrávačov
Na základe vyhlášky 224/2011 Z. z. o základnej škole vydávam nasledovné opatrenie:
1. Žiak je povinný dodržiavať Školský poriadok .
2. Žiak počas vyučovania a prestávok nesmie používať mobilný telefón. Mobilný
telefón musí mať vypnutý a uložený v taške počas celého priebehu vyučovania.
V prípade nutnosti kontaktu žiaka s rodičom je možné v odôvodnených prípadoch
(ochorenie, úraz, nevoľnosť...) využiť telefón na sekretariáte školy.
3. Žiakom sa zakazuje vyhotovovať zvukové a obrazové záznamy počas vyučovania.
V prípade porušenia uvedených ustanovení budeme postupovať nasledovným spôsobom:
• Triedny učiteľ má právo vyzbierať mobilné telefóny pred vyučovaní a po skončení
vyučovania ich žiakovi vrátiť.
•

pri zistení používania mobilného telefónu alebo multimediálneho prehrávača bude
žiakovi udelené pokarhanie triednym učiteľom

•

pri opakovanom zistení používania mobilného telefónu alebo multimediálneho
prehrávača bude žiakovi udelené pokarhanie riaditeľom školy

•

po treťom a ďalšom použití mobilného telefónu alebo multimediálneho prehrávača
môže riaditeľ školy udeliť zníženú známku zo správania

18. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka
1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:
a) keď koná rozdielovú skúšku,
b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,
c) keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody
ako opodstatnené,
d) na základe rozhodnutia riaditeľky školy
Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.
2. Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov,
môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. Výsledok opravnej
skúšky môže byť hodnotený známkou:
a) nedostatočný - ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov,
b) dostatočný - ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie.
3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku,
klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku –
stupňom prospechu nedostatočný.
4. Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako
dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.
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19. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí
Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo
zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľka školy
povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy. Rodičia sú povinní
písomne požiadať riaditeľku školy o uvoľnenie žiaka z vyučovania v prípade štúdia
v zahraničí V žiadosti zákonný zástupca uvedie
a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
b) rodné číslo žiaka,
c) adresu bydliska v zahraničí,
d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo
názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak
navštevovať
Ak ide o vzdelávanie podľa § 23 písm. b),Z.z 245/2008 zákonný zástupca žiaka do 30 dní
po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľke kmeňovej školy doklad s
uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu.
Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. septembru
príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b,. Žiak
vykoná komisionálne skúšky na žiadosť zákonného zástupcu za uvedené ročníky. Na základe
žiadosti riaditeľka školy určí termín, rozsah a obsah komisionálnych skúšok, najneskôr 15 dní
pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi
vysvedčenie. V prípade, že sa nepožiada o vykonanie komisionálnej skúšky žiak vykoná
komisionálnu skúšku po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa
výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľka školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia SR rieši
vnútorná smernica Katolíckej spojenej školy Štúdium v zahraničí.

20. Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej
komunity
I. Práva a povinnosti rodiča
1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania, zástupcovia
organizácií, pôsobiaci v obvode školy, sa dobrovoľne združujú v Rodičovskom
spoločenstve Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul. Rodičovské spoločenstvo je
významnou formou aktívnej účasti občanov, rodičov, na riešení otázok výchovy detí a
mládeže a na riadení školy. Uvedené rodičovské spoločenstvo je občianske združenie
riadiace sa podľa vlastného prijatého štatútu.
2.

Úlohou Rodičovského spoločenstva je poskytovať škole materiálnu pomoc
verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského
prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských
výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri
zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu
školských učebníc, pomáhať škole pri spolupráci s spoločenskými organizáciami,
podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu
neprospievajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri
výchove žiakov, predovšetkým v mimoškolskej činnosti, venovať veľkú starostlivosť
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výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými
problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
3. Rodičovské spoločenstvo nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale
pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
4. Rodičia školy majú právo byť členmi Rady školy Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta
de Paul. Do uvedenej rady školy musia byť zvolení rodičovskou verejnosťou našej školy.
Rada školy Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul sa riadi osobitným štatútom.
5. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy
a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a
povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom. Rodičia môžu úradné záležitosti
vybavovať denne v úradných hodinách na ekonomickom úseku. Informácie o žiakoch
môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach rodičovského združenia, alebo
prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným učiteľom.
6. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.
7. Zákonný zástupca má právo žiadať, aby sa žiakom poskytovali vedomosti, schopnosti,
porozumenie a rozvíjali ich postoje a správanie tak, aby boli schopní uplatňovať a obhajovať
svoje demokratické práva a povinnosti v spoločnosti, ctiť si rozmanitosť a zohrávať aktívnu
úlohu v demokratickom živote, s cieľom presadzovania a ochrany demokracie a právneho
štátu ako je ustanovené v Charta Rady Európy o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a
ľudským právam.
II. Spolupráca školy a rodiny
1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je
žiacka knižka /ŽK/, elektronická žiacka knižka alebo internetová stránka školy. Do ŽK sa
okrem známok vpisujú aj oznamy a aktivity školy. Do elektronickej žiackej knižky sa
vpisujú iba známky.
2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia
a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší
spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie
rodičov do školy, návšteva v rodine.
III. Požiadavky na verejnosť
1. Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný ohlásiť sa u tajomníčky
školy, uviesť dôvod návštevy.
2. Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po
vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľkou školy.
3. Lektor, vedúci krúžkovej činnosti, tréner (alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovnovzdelávaciu, záujmovú či inú dohodnutú činnosť v školských priestoroch) a nie je
zamestnancom školy je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených
legislatívnych noriem. Ďalej za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a
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zúčastnených zamestnancov školy na predmetnej činnosti ako aj za ochranu školského
majetku. Prevádzkovanie činnosti je späté s dodržiavaním daného vnútorného poriadku a
všetkých interných smerníc školy.

21. Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými
zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy
1.

Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť

sociálno-patologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog,
poškodzovanie školského majetku a pod.
2.

Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociáno–patologické javy upozorní

prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca, ktorý je ďalej povinný
postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.
3.

Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.

4.

Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.

5.

Zamestnanci školy majú rešpektovať dôstojnosť žiaka.

6.

Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§
29, ods. 11 zákona č. 245/2008).
7.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s

dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiak
nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného žiaka,
pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.
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Režim dňa
V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľkou školy.
Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.
Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :
1. hodina 8.00 hod – 8.45 hod.
2. hodina 8.55 hod. – 9.40 hod.
3. hodina 9.55 hod. – 10.40 hod.
4. hodina 10.55 hod. – 11.40 hod.
5. hodina 11.50 hod. – 12.35 hod.
6 hodina 12.45 hod. – 13.30 hod.
7. hodina 14.00 hod. – 14.45 hod.
8. hodina 14.50 hod. – 15.35 hod
Činnosť v ŠKD:
06.00 hod. – 08.00 hod.
11.40 hod.– 17.00 hod.

Záverečné ustanovenia
•
•

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy.
Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť.

V školskom roku 2020/2021 výchovno-vzdelávací proces prebieha
podľa organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v základných
školách pre školský rok 2020/2021. viď https://www.minedu.sk/data/att/17073.pdf
Veríme, že sa budete snažiť pochopiť význam školského poriadku a dodržiavať
jeho pravidlá v každodennom školskom živote.
Nech Vám všetkým Pán Boh pomáha, aby ste nielen tu, ale aj po skončení
vyučovania vydávali dobré svedectvo o Pánu Bohu, o svojom kresťanstve ale i o našej
Základnej škole s materskou školou sv. Vincenta de Paul v Leviciach.
Uvedeným Školským poriadkom sa ruší predchádzajúce znenie Školského poriadku ZŠ s MŠ
sv. Vincenta de Paul Levice zo dňa 1. septembra 2019.
Školský poriadok je možné meniť formou číslovaných dodatkov.
Prerokované v Rade školy dňa: 24.8.2020
Prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa: 28. 8. 2020
Prerokované žiackou školskou radou dňa:
Platnosť dokumentu od 1.9.2020
V Leviciach dňa 31.08.2020
––––––––––––––––
PaedDr. Mária Farkašová
riaditeľka školy
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Vysvetlivky:
TSV – telesná a športová výchova
ŽK – žiacka knižka
ID karta – identifikačná karta
ŠKD – školský klub
CVČ – centrum voľného času
ŠJ – školská jedáleň
VYV – výtvarná výchova
HUV– hudobná výchova
THD – technika
OU - odborné učebne

