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ŠKOLSKÝ PORIADOK  
  
      

Na zabezpečenie chodu školy a organizáciu školského života  vydáva riaditeľ 
školy  tento školský poriadok, ktorý vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 
podmienok školy a požiadaviek školskej komunity.                                       
Školský poriadok školy je súhrn  noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu 
žiakov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov, rodičov (zákonných zástupcov  žiakov) a 
verejnosti, ktorá je v kontakte so školou. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva 
k plneniu poslania školy, k racionálnemu rozdeleniu úloh, správnemu využívaniu pracovného 
času a má predchádzať školským a pracovným úrazom. Dôsledné  plnenie práv, povinností 
a  zásad školského poriadku školy v praktickom živote školy je základnou povinnosťou 
každého žiaka a utvára dobré predpoklady na spokojnú prácu, príjemné prostredie a pohodu 
v škole. 
Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. 
Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento školský poriadok dodržiavať. 
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PREAMBULA 
  

        Základnú školu s materskou školou tvoria 4 triedy MŠ a bežné triedy v 1. – 9. 
ročníku.  V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod 
školy  a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole 
efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako 
žiakmi  i zamestnancami školy. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych 
noriem ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd, ako aj iné platné 
dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného 
dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu MŠ SR 
/Zákon 245/2008 Z. z., Vyhláška MŠ SR 320/2008 Z. z. o základnej škole/. Je to súhrn noriem, 
zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov 
školy. Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom 
uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností. 
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1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  

1.1 Organizácia školského roka 
 
 Školský rok sa začína 1. septembra  a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. 
 Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po skončení ktorého nasleduje  

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

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

 Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý školský polrok sa končí 
31. januára  príslušného kalendárneho roka a druhý školský polrok sa končí 30. júna 
príslušného kalendárneho roka. 

 V období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných 
dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna. 

 Ak dôjde v období vyučovania k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, 
energetickej kríze, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam,  
pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia žiakov alebo zamestnancov školy, 
môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť alebo zmeniť obdobie 
vyučovania v škole na nevyhnutný čas. (Vyhláška MŠ SR 231/2009 Z. z.) O mimoriadnom 
prerušení vyučovania informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných 
informačných prostriedkov. Riaditeľ školy v období školských prázdnin a počas dní voľna 
zabezpečí v spolupráci so zriaďovateľom  školy a miestnych podmienok prevádzku 
výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane pedagogického dozoru.  

  
1.2 Organizácia vyučovacieho dňa 
Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín 
je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci. Začiatok 
vyučovania je o 7:55 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.  
  
Príchod žiakov do školy : 7:40 – 7:50 hod 
 
Vyučovacia 

hodina 
Začiatok 
hodiny 

Koniec 
hodiny 

0. 07:05 07:50 
1. 07:55 08:40 
2. 08:45 09:30 
3. 09:45 10:30 
4. 10:45 11:30 
5. 11:35 12:20 
6. 12:25 13:10 
7. 13:25 14:10 

 
 

Vyučovací proces je organizovaný v kmeňových učebniach, odborných učebniach  
a telocvični podľa rozvrhu a rozpisu schváleného vedením školy a zverejnenom na nástenke  
v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Budova školy je počas vyučovania uzamknutá. 

Prestávka od – do Dĺžka 
Pred 1 hodinou 7:40 – 7:55 15 minút 
Pred 2 hodinou 8:40 – 8:45 5 minút 
Pred 3 hodinou 9:30 – 9:45 15 minút 
Pred 4 hodinou 10:30 – 10:45 15 minút 
Pred 5 hodinou 11:30 – 11:35 5 minút 
Pred 6 hodinou 12:20 – 12:25 5 minút 
Pred 7 hodinou 13:10 – 13:25 15 minút 
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Vstup cudzích osôb do priestorov budovy školy je možný v čase prestávok po zapísaní sa  
do knihy návštev vo vestibule školy. Rodičia sa môžu v sprievode zamestnanca školy 
pohybovať len po chodbách, nikdy nevstupujú do tried. Nesmú svojimi návštevami rušiť 
vyučovací proces, ale dohodnú si s učiteľom stretnutie tak, aby ich návšteva vyučovací proces 
a povinnosti učiteľa nenarušovala. Službu pri vchode do budovy školy majú nepedagogickí 
zamestnanci podľa rozpisu služieb. Ich úlohou je usmerňovať žiakov a návštevníkov školy. 
Areál školy je monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom.  

 

2. Práva a povinnosti žiakov 
 Práva a povinnosti žiaka sú všeobecne formulované v „Dohovore o právach dieťaťa.“ 
 

2.1 Žiak má právo 
 na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 
 na bezplatné vzdelávanie v základnej škole, 
 na vzdelanie v štátnom jazyku v rozsahu ustanovenom školským zákonom, 
 na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom  školským zákonom, 
 na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 
 na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 
 na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 
 na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
 na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 
 na úctu k jeho osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 

a sexuálnemu násiliu,  
 na slobodnú voľbu voliteľného predmetu NBV/ETV,  záujmovej činnosti v súlade so 

svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským 
vzdelávacím programom, 

 na informácie týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
 na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa §24, 
 na poskytnutie možnosti prístupu k informáciám, ktoré podporujú jeho duchovný, morálny 

a sociálny rozvoj, 
 na ochranu pred informáciami, ktoré škodia jeho pozitívnemu vývoju a nevhodne 

ovplyvňujú jeho morálku, 
 na vyjadrenie svojho názoru na všetky veci, ktoré sa ho týkajú, svoj názor vyjadruje 

primeranou formou, ktorá neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občianskeho spolužitia, 
 na poskytnutie primeranej pomoci, ak sa ocitne v ťažkostiach alebo má nejaké problémy, 
 na stravovanie v školskej jedálni, 
 na ochranu svojho súkromia a rodiny, 
 na zrozumiteľný výklad učiva, opýtať sa na poznatky, ktorým pri výklade nerozumie, 
 na omyl, ale nesmie ho zneužívať, 
 na prestávku a oddych,  
 na oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote 

výsledok hodnotenia, 
 na vykonanie opravnej skúšky, ak bol na konci II. polroka klasifikovaný známkou 

nedostatočný najviac z dvoch predmetov, 
 na výber budúceho štúdia, resp. povolania.  
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2.2  Žiak má povinnosť 

 pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní podľa rozvrhu hodín, svedomito sa 
pripravovať na vyučovanie, 

 zúčastňovať sa na triednickej hodine – ktorú ohlási triedny učiteľ vopred podľa plánu je 
povinná počas celého školského roku, 

 nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických 
zamestnancov, 

 učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané, chrániť 
pred poškodením, 

 dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy, 
 zúčastňovať sa na vyučovaní voliteľného predmetu a záujmovej činnosti, ktorú si zvolil, 
 neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove 

a vzdelávaní, 
 konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 
 chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu 

a vzdelávanie 
 po poslednej vyučovacej hodine upratať svoje pracovné miesto a jeho okolie, zdvihnúť 

stoličku, 
 ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, 
 rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s vnútornými predpismi školy, 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi, 
 správať sa v priestoroch školy potichu, aby nebola narušená výučba a dodržiavať pokyny 

pedagogického dozoru alebo iných poverených osôb, 
 hlásiť triednemu učiteľovi všetky zmeny vo svojich osobných údajoch a údajoch 

zákonných zástupcov (napríklad zmena adresy a podobne), 
 dodržiavať pravidlá spoločenského správania, 
 mať v škole vlastné hygienické potreby, byť vhodne, čisto a bez výstredností oblečený 

a upravený, 
 počas prestávok sa riadiť pokynmi dozor konajúcich pedagogických zamestnancov, 
 riadiť sa v odborných učebniach osobitnými predpismi –vnútorným poriadkom každej 

odbornej učebne. 
 

2.3 Žiakovi nie je dovolené  
 fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou, 
 prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné 

zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, 
 prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a 

veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, 
 používať akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania alebo násilia voči   

ostatným žiakom a zamestnancom školy, 
 vykláňať sa zo zábradlia na schodištiach, šmýkať sa po nich, vysedávať na schodoch, 
 sedieť na parapetných doskách, otvárať okná a vykláňať sa z nich, manipulovať so 

žalúziami, vyhadzovať von papiere a iné odpadky, či školské pomôcky, vystupovať na 
lavice, hojdať sa na stoličkách, 

 opúšťať počas vyučovania školskú budovu,  
 zdržiavať sa po skončení vyučovania v priestoroch školy, 
 nosiť do školy mobilný telefón /Ak ho žiak z rodinných dôvodov má, tak len na vlastnú 

zodpovednosť. Počas vyučovania musí byť mobil  vypnutý a uložený v uzatvorenej 
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aktovke. Používanie mobilu počas vyučovacej hodiny sa bude považovať za závažné 
porušenie školského poriadku a vyučujúci má právo aj povinnosť mobilný telefón žiakovi 
odobrať a odovzdať rodičovi./,  

 nosiť do školy tablety a ďalšie elektronické zariadenia, fotiť, natáčať videa a uverejňovať 
ich na sociálnych sieťach, pokiaľ to nemá výslovne dovolené od vyučujúceho ako pomôcku 
k vyučovaniu a neporušuje sa zákon o ochrane osobných údajov, porušenie tohto bodu sa 
bude považovať za závažne porušenie školského poriadku, 

 manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy /hasiace prístroje, 
elektrické vedenie/, 

 dotýkať sa hydrantu a piť z neho vodu, 
 znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných 

priestorov školy, 
 konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu, 
 nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade straty či 

odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol, 
 zdržiavať sa cez prestávky v šatniach, 
 do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv. 

 

3. Pravidla správania žiakov 
3.1 Oslovenie a pozdravy 

 Žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán riaditeľ, pani učiteľka, pán školník, pani 
upratovačka  a podobne. 

 Zdravia pozdravom: „dobrý deň“, „dobré ráno“. Nepoužíva sa pozdrav „Dobrý“. 
 Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí,  zdravia všetkých zamestnancov školy.  
 Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný 

vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci tiež postavia, 
sadajú si na pokyn vyučujúceho. 

 Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s počítačom, praktických   
cvičeniach, pri písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia.  

 Žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.  
  

3.2 Príchod do školy 
 Žiaci na vyučovanie prichádzajú  o 7.40 h tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom 

mieste, s pripravenými učebnými pomôckami. 
 Za neskorý príchod do školy sa považuje vstup do budovy po 7:55 hod. 
 Žiak je povinný sa prihlásiť do dochádzkového systému čipom. 
 Bez ospravedlnenia vopred sa neúčasť považuje za neospravedlnenú neprítomnosť na 

vyučovaní. 
 Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie je porušovanie školského 

poriadku, za každých 6 takýchto príchodov bude žiakovi udelená 1 neospravedlnená 
hodina. 

 Do budovy školy vchádzajú  žiaci hlavnými vchodmi. 
 Žiak sa pri určených skrinkách prezúva do zdravotne nezávadnej obuvi so svetlou 

podrážkou. Vychádzkovú obuv necháva počas vyučovania, výchovnej činnosti  vo svojej 
pridelenej skrinke. A taktiež si tam uloží vrchné oblečenie. 

 Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr ako je stanovená doba, 
disciplinovane čakajú pred školou  (škola nezodpovedá v tomto čase za bezpečnosť 
žiakov), alebo na mieste, ktoré im určil učiteľ. Vstup do budovy školy je bez vedomia 
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vyučujúceho zakázaný. Od 7:00 je k dispozícii ranná činnosť v školskom klube pre prvý 
až piaty ročník. 

 Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú pred školou alebo na mieste  
a v čase, o ktorom informuje učiteľ rodičov prostredníctvom informovaného súhlasu po 
schválení riaditeľom školy. 

 Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u svojho 
triedneho učiteľa. 

 
3.3 Správanie sa žiakov na vyučovaní 

 Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných 
zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a 
dodržiavať školský poriadok školy. 

 Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so 
všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Pomôcky 
potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku. 

 V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na 
vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená 
známka zo správania. Ak si žiak zabudne žiacku knižku 10-krát a viackrát  za polrok, môže 
mu triedny učiteľ udeliť alebo navrhnúť niektoré  výchovné opatrenie.  

 Žiak si môže vybrať miesto na sedenie pokiaľ vyučujúci neurčí inak. 
 Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na svojom mieste a po vstupe učiteľa do 

triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny ho zdraví povstaním. 
 Na vyučovacej hodine  žiak sa správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, 

nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje. 
 Ak chce žiak odpovedať, vyučujúceho sa niečo opýtať, vyjadriť svoj názor k preberanej 

téme, hlási sa zdvihnutím ruky. 
 Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na 

začiatku hodiny s uvedením dôvodu. 
 Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto... len so súhlasom 

vyučujúceho. 
 Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku. 
 Manipulovať s oknami, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou 

technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení škodu hradí rodič, resp. 
zákonný zástupca žiaka a ak sa nezistí vinník, škodu uhradí kolektív triedy. 

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

  
3.4 Správanie sa žiakov počas prestávky 

 Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo,  neruší a neobmedzuje spolužiakov 
bez dovolenia nesmie opustiť  budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a 
tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, 
prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie 
rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania situáciu rieši triedny učiteľ 
a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou zo správania. Tieto priestupky 
žiakov je triedny učiteľ povinný riešiť s rodičmi.  

 Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu 
pomôcok  pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Cez  
prestávku po druhej vyučovacej hodine žiaci desiatujú v triedach alebo v školskej jedálni. 
Dvere počas malých prestávok sú na triedach otvorené. Okná sú zatvorené. 
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 Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane 
pred koncom prestávky sa presunú pred odbornú učebňu, pokiaľ nie sú dohodnutí  s 
vyučujúcim o inom postupe presunu. 

 Pre pomôcky chodia určení žiaci cez prestávky. 
 Žiaci 1.- 4. ročníka chodia do telocvične a  z telocvične pod vedením svojich 

učiteľov.  Žiaci  5. - 9. ročníka odídu spoločne a disciplinovane tesne pred začiatkom 
hodiny TSV  pred  telocvičňu  a tam čakajú na svojho učiteľa. Z telocvične odchádzajú 
spoločne pod vedením pedagóga. 

 
3.5 Odchod žiakov 

 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí 
si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. 
Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny. 

 Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu zoradení  a pod jeho vedením všetci odídu 
k skrinkám. Uložia veci a odchádzajú do školskej jedálne, domov alebo do školského 
klubu, podľa pokynov vyučujúceho.  

 Po skončení vyučovania alebo po skončení záujmového útvaru idú žiaci domov. Zdržiavať 
sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy nie je dovolené. 

 
3.6 Náplň práce týždenníkov 

Týždenníkov určuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe.  
 Týždenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede.  
 Na každej hodine hlásia neprítomných spolužiakov. 
 Počas prestávky dbajú na to, aby boli dvere triedy otvorené, umývajú tabuľu. 
 Pri sťahovaní z učebne dbajú o dodržiavanie poriadku a čistoty. 
 Po skončení vyučovania zotrú tabuľu.   
 Týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou - počas prestávky vypínajú osvetlenie 

tried. 
 Pri  zistení, že v triede je niečo pokazené, túto skutočnosť oznámia ihneď triednemu 

učiteľovi. 
 Týždenníci informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 15 

minút po začatí vyučovacej hodiny.  
  
3.7 Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice 

 Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje 
miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný 
nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. 

 Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v 
plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka. 

 Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice odovzdá na škole. 
  
3.8 Starostlivosť  o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských 

akciách 
 Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou 

chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 
 Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole  preukázateľne 

oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného 
ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s 
pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady 



Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica 
                                                                                                              Školský poriadok 

  

Strana 11 z 20 

 

bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie 
úrazom. 

 Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 
 Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy 

fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy. 
 Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady − dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred 

každým jedlom. 
 Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej 

triedy  vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržoval 
správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní. 

 Každý pedagóg je povinný zohľadňovať  zrakové, sluchové poruchy i výšku vzrastu žiaka.  
 V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie prašnosti 

a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov. 
 Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je povinný preukázateľne 

poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 
 Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 
 Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického zamestnanca 

/vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho, vychovávateľku.../, zabezpečí na ošetrenie 
úrazu zdravotníka školy. 

 Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo 
onemocnení informovať rodičov žiaka. 

 Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je 
povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov. 

 Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku 
pomoc, škola ihneď informuje rodiča, ak nie je dosažiteľný, zabezpečí pedagóga, ktorý 
podá ošetrujúcemu lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o 
poskytnutej predlekárskej prvej pomoci.  

 V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky /drogy/ v záujme ochrany žiaka 
škola okamžite zavolá rodičov a podá prvú pomoc. 

   
3.9 Správanie sa žiaka na verejnosti 

 Žiak sa vo verejných zariadeniach  /bistrá, reštaurácie/ nesmie zdržiavať v spojitosti s hrou  
na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach   nainštalované. 

 Žiak sa môže zúčastniť filmového, divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho a  
zábavného programu, ak nie je program nevhodný pre školskú mládež. Večerného 
predstavenia sa môže žiak zúčastniť iba v sprievode  rodiča, alebo ním poverenej osoby.  

 Žiaci do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 
hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje... 

 Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa 
žiaci riadia pokynmi pedagógov. 

 Po skončení výchovno-vzdelávacieho procesu  za správanie žiaka na verejnosti zodpovedá 
zákonný zástupca.  
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4. Pravidlá uvoľňovania a ospravedlňovania žiakov 
  

 Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je 
povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskôr v druhý deň neprítomnosti.  

Dôvody  ospravedlnenej neprítomnosti  žiaka: 
 choroba žiaka, 
 mimoriadne udalosti v rodine, 
 účasť žiaka zaradeného do systému vrcholového športu a kultúrnych podujatí na 

organizovanej príprave,  
 lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy. 

 
Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi každé vážnejšie ochorenie 
žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagóga. 

 
 Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. 

Žiadosť o uvoľnenie musí byť písomná a podpísaná rodičmi, alebo ústna, kedy žiaka 
osobne ospravedlní a odvedie  priamo  rodič.  
 Z jednej vyučovacej hodiny uvoľňuje žiaka vyučujúci.  
 Na viac hodín alebo dva dni uvoľňuje z vyučovania triedny učiteľ. 
 Na tri a viac dní, len na základe písomnej žiadosti rodičov, dáva súhlas riaditeľ školy. 

Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní. 
 Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca 

zneužívajú možnosť ospravedlnenia žiaka z vyučovania - neprítomnosť na vyučovaní sa 
považuje za neospravedlnenú.   Triedny  učiteľ prostredníctvom riaditeľstva školy zasiela 
rodičovi upozornenie na nedbalú školskú dochádzku, najneskôr  po šiestich vyučovacích 
hodinách (1 deň)  neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní. 

 Ak zákonný zástupca nedodrží stanovené podmienky ospravedlnenia, vymeškané hodiny 
budú neospravedlnené. 

 Ak sa žiak so súhlasom riaditeľa školy zúčastní na súťaži a reprezentuje školu je zapísaný 
do triednej knihy a vymeškané hodiny sa nezapočítavajú do súčtu vymeškaných hodín. 

 Ak žiak vymešká v jednom polroku viac ako polovicu z odučeného počtu hodín v danom 
predmete, môže mu byť na podnet riaditeľa školy po upozornení daným vyučujúcim 
nariadená komisionálna skúška.  

 Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy. V prípade uvoľnenia žiaka z výchovno- vzdelávacej 
činnosti si žiaka musí osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená k 
tomuto úkonu. 

 Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na 
vyučovaní predmetu v predpísanom úbore a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri 
vyučovaní. 

 Ak je predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu 
hodinu, žiak sa vyučovania predmetu nezúčastňuje, ak zákonný zástupca žiaka podal 
písomnú žiadosť riaditeľovi školy a ten ju schválil. 

  

5. Prevencia sociálno-patologického správania žiakov, 
diskriminácie 

Pedagogickí zamestnanci školy intenzívne spolupracujú s výchovnou poradkyňou školy  
s cieľom zabrániť patologickému správaniu žiakov(protidrogová tematika, 
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šikanovanie, ochrana života a zdravia, diskriminácia, násilie). Škola v tejto oblasti spolupracuje 
najmä: 

 spolupráca s CPPP  v Poprade – prednášky, beseda, výchovno-vzdelávacie filmy, 
 spolupráca s Okresným riaditeľstvom policajného zboru Poprad, Svit, 
 prednášky spojené s besedou s protidrogovou tematikou, 
 kontrola sociálnych zariadení a ďalších spoločných priestorov, ktorú vykonávajú 

v priebehu celého vyučovania dozor konajúci pedagogickí  a nepedagogickí zamestnanci, 
 účasť na kultúrnych podujatiach výchovného charakteru s protidrogovou tematikou 

i s problematikou šikanovania a agresívneho správania žiakov, 
 organizovanie športových súťaží s cieľom plnohodnotného využívania voľného času, 
 organizovanie mimoškolských aktivít v rámci krúžkovej činnosti, 
 objasňovanie a vysvetľovanie negatívneho vplyvu požívania alkoholu a fajčenia na 

organizmus mladého človeka – a to formou prednášky a besedy, 
 systematické vysvetľovanie negatívneho vplyvu drog na fyzický a psychický stav žiakov 

na triednických hodinách, na hodinách etickej výchovy, občianskej náuky a chémie, 
 zvyšovanie sebavedomia žiakov, 
 doplnenie  problematiky drog a šikanovania do tematických výchovno-vzdelávacích 

plánov, 
 systematické objasňovanie a vysvetľovanie príčin a zdrojov kriminality, 
 dôsledné odsudzovanie negatív a vyzdvihovanie kladov usporiadaného spoločenského 

a rodinného života, otvorené rozhovory so žiakmi, odstraňovanie sebectva, 
 včasné a spravodlivé riešenie konfliktov, 
 eliminácia nežiaducich javov ako sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické 

oddelenie žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti, 
 vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie, spolu s majoritnou populáciou, 
 priebežné monitorovanie problémových žiakov triednou učiteľkou, výchovnou 

poradkyňou, monitorovanie zmien v správaní  žiakov, spolupráca s rodičmi žiakov, 
s Úradom práce a sociálnych vecí a rodiny v Poprade. 

 
 

6.  Pochvaly a iné ocenenia 
 

6.1 Udeľovanie pochváľ 
Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za 
dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly  sa udeľujú ústne alebo písomne. 
 Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi 

udeliť pochvalu alebo iné ocenenie podľa § 58 školského zákona. 
 Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje na zasadnutí pedagogickej 

rady. 
 Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny 

učiteľ, riaditeľ školy, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej 
osoby. 

 V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský 
život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné 
ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky. 

 Pochvaly iné ocenenia zaznamenáva triedny učiteľ do triedneho výkazu. 
 Vyučujúci zaznamená pochvalu do klasifikačného záznamu a žiackej knižky žiaka. 
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6.2 Odmeňovanie žiakov 
Za účasť na rôznych súťažiach a aktivitách školy – školské kolá - sú žiaci odmeňovaní 

diplomom za umiestnenie alebo pochvalou za účasť, vyučujúcim zodpovedným za danú súťaž 
a aktivitu.  

Za účasť a umiestnenie na obvodových, okresných, krajských a ďalších kolách sú žiaci 
odmeňovaní na konci školského roka vecnými cenami. 
 

7. Opatrenia vo výchove 
Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť podľa závažnosti previnenia 
niektoré z opatrení : 

a) Napomenutie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ v priebehu školského roka, 
ak pri kontrole zistí, že žiak má v klasifikačnom zázname tri zápisy o porušení 
školského poriadku. Napomenutie triedny učiteľ zaznamená do žiackej knižky žiaka. 
 

b) Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa školy, 
po prerokovaní v pedagogickej rade po opakovanom napomenutí od triedneho učiteľa 
(6 zápisov v klasifikačnom zázname) alebo za najviac 6 neospravedlnených 
vymeškaných hodín (1 vyučovací deň). O udelení výchovného opatrenia informuje 
riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné 
opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu.  

 
c) Pokarhanie od riaditeľa školy udeľuje riaditeľ školy  po prerokovaní v pedagogickej 

rade po opakovanom pokarhaní od triedneho učiteľa (9 zápisov v klasifikačnom 
zázname) alebo za 12 – 18 vyučovacích vymeškaných neospravedlnených hodín (2-3 
vyučovacie dni) alebo v prípade závažného previnenia. O udelení výchovného opatrenia 
informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. 
Výchovné opatrenie sa zaznamenáva  žiakovi do triedneho výkazu.  

 
d) Znížená známka zo správania druhého stupňa: 

 za opakujúce sa pokarhanie riaditeľom školy, 
 fyzické a psychické násilie, šikanovanie spolužiakov, sexuálne obťažovanie -  

slovné aj fyzické, 
 krádeže, 
 úmyselné ublíženie na zdraví, 
 neospravedlnené hodiny (4 až 6 vyučovacích dní). 

 
Znížená známka zo správania tretieho stupňa: 
 za opakujúce sa previnenia pri zníženej známke zo správania druhého stupňa, 
 neospravedlnené hodiny (7 až 10 vyučovacích dní). 

  
            Znížená známka štvrtého stupňa: 

 za opakujúce sa previnenia pri zníženej známke druhého a tretieho stupňa, 
 neospravedlnené hodiny (žiak vymeškal 11 a viac vyučovacích dní). 

 
Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze. 
 
Pri podozrení  na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky: 
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 ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ 
školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa 
trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, 

 ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom 
školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie 
o priestupku podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

 ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany 
obce podať podľa § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 
trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného 
činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže.  

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. 

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 vzdelávania a výchovy vzdelávanie, riaditeľ 
školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy 
a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 
zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá: 

a) zákonného zástupcu, ktorý preberá za neho zodpovednosť, 
b) zdravotnú pomoc, 
c) policajný zbor. 

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia 
vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

 

8. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 
Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky: 

a) ak vykonáva opravné skúšky, 
a) ak je skúšaný v náhradnom termíne, 
b) ak jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje 

dôvody ako opodstatnené, 
c) na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 50 a viac 

percent z plánovaného počtu hodín v predmete, respektíve nemá splnené všetky 
podmienky pre objektívne hodnotenie hodnotenia a klasifikáciu za daný polrok 
školského roka. 

Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 
  
Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, 
riaditeľ školy povolí vykonať žiakovi z týchto predmetov opravnú skúšku.  Zákonný zástupca 
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žiaka môže požiadať o konzultačné hodiny pred opravnou skúškou, schválenie žiadosti posúdi 
vyučujúci a riaditeľ školy. Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou: 
 nedostatočný - ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie 

žiakov, 
 dostatočný - ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie. 

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.  
Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako 
dvoch predmetov, opakuje ročník.  

 

9. Základné práva a povinnosti zákonných zástupcov 
9.1 Zákonný zástupca má právo: 

 oboznámiť sa so školským poriadkom a výchovno-vzdelávacím programom školy, 
 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 
 vyjadrovať sa k činnosti školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 
 požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o 

správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch, môže to uskutočniť do troch dní odo 
dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie /škola preskúma žiadosť a oznámi zákonnému 
zástupcovi, či žiak bude alebo nebude preskúšaný/, preskúšanie sa musí uskutočniť 
najneskoršie do 10 dní od dátumu vydania rozhodnutia, 

 byť prítomný na komisionálnych skúškach svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase   
riaditeľa 

  
9.2 Povinnosti zákonného zástupcu: 

 Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 
poriadkom. 

 Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa alebo iných závažných 
skutočnostiach. 

 Nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil. 
 Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo 

do školy pravidelne a včas a dôvody neprítomnosti žiaka doložil v súlade so školským 
poriadkom, návšteva rodičov žiakov s učiteľmi je povolená počas prestávok, len so 
závažných dôvodov po telefonickom dohovore,  pred alebo po vyučovaní. 

 Rodičia nezdržujú učiteľa, pokiaľ má vyučovaciu hodinu, ale dohodnú si termín, kedy sa 
im učiteľ môže nerušene venovať. 

 Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol rodič predbežne informovať 
telefonicky alebo osobne na združeniach rodičov alebo individuálnych dopredu 
dohodnutých stretnutiach, avšak nikdy nie v čase vyučovacích hodín 

 Číslo školského telefónu majú žiaci uvedené v žiackych knižkách. 
 Pred nástupom žiaka do ŠVP, LVK je rodič povinný škole predložiť podpísaný 

informovaný súhlas rodiča s vyslaním žiaka na podujatie, doklad o zdravotnej spôsobilosti 
žiaka od detského lekára a potvrdenie o bezinfekčnosti s dátumom nie starším ako je deň 
pred odchodom na akciu, poučenie o bezpečnosti žiaka na akcii a v prípade akcie 
organizovanej do zahraničia aj cestovný doklad dieťaťa a uhradiť financie za akciu. 
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 Pred nástupom na exkurziu alebo školský výlet stačí informovaný súhlas rodiča a úhrada 
akcie. 

 Vzniknutý problém riešia rodičia najskôr s triednym učiteľom až následne s riaditeľom 
školy. 

  

10. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí 
          Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo 
zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť 
žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie.  
Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, ale má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, je zákonný zástupca povinný nahlásiť dieťa do svojej spádovej školy. Riaditeľ školy 
na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka povolí štúdium žiaka na škole 
podobného typu v zahraničí. Zákonný zástupca je povinný doručiť riaditeľovi školy (osobne, 
mailom alebo poštou)  každý rok  do 15. septembra potvrdenie o návšteve školy, ktorú 
navštevuje žiak v zahraničí. V opačnom prípade bude žiak z evidencie školy vyradený. 
 

11. Školské stravovanie 
 Rodič každého žiaka, ktorý sa  stravuje  v školskej jedálni, je povinný na začiatku 

školského roka nahlásiť svoje dieťa na stravu u vedúcej školskej jedálne.  
 Platbu za stravu je potrebné uhradiť každý mesiac do 20. dňa na nasledujúci mesiac cez 

účet alebo šekom. 
 Odhlásiť z obeda sa môže žiak v predchádzajúci deň do 14:00 h a ráno do 7:00 hod. 
 Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom. 
 V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy . 
 V školskej jedálni sa správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a 

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

odkladacieho okienka pre použitý riad. 
 V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému 

dozoru, ktorý prostredníctvom pracovníčok ŠJ zabezpečí odstránenie nedostatku, ktorý 
býva často príčinou školského alebo pracovného úrazu. 

 Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, je povinný stôl upratať. 
 Obedy sa v školskej jedálni vydávajú po 4., 5., 6.  vyučovacej hodine. 
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Záverečné ustanovenia 
  
Školský poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Nedodržanie 
niektorého bodu zo strany žiakov je dôvodom na výchovné opatrenie. 
 
Triedny učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť so školským poriadkom školy žiakov 
triedy v prvý deň školského vyučovania a ich rodičov (zákonných zástupcov) na prvom 
združení rodičov. 
 
Zmeny a doplnky školského poriadku školy vydáva riaditeľ školy. 
 
Jednotlivé vnútorné prevádzkové poriadky odborných učební a telocvične sú vyvesené 
v daných učebniach. 
 
Školský poriadok je dostupný v tlačenej podobe vo vestibule školy, v zborovni, v riaditeľni 
a jednotlivých triedach. V elektronickej podobe je dostupný na webovom sídle školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Mgr. Juraj Jarkuliš 
     riaditeľ ZŠ s MŠ Spišská Teplica  
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Termíny školských prázdnin 2018/2019 

 

Organizácia školského roka 2018/2019 

 Školský rok začína  1. septembra 2018. 
 Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). 
 Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok), 
školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. 
júna 2019 (piatok).  

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5 - 2018 alebo T5 - 2018)  
sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda).  

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9 - 2019,  
T9 - 2019) sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda).  
  

Prázdniny 
Posledný deň 

vyučovania pred 
začiatkom prázdnin 

Termín 
prázdnin 

Začiatok 
vyučovania  po 
prázdninách 

jesenné 30. október 2018 

(utorok) 

31. október 
– 

  
 

5. november 2018 

(pondelok) 

vianočné 21. december 2018 

(piatok) 

23. 
december 
2018 

   
 

8. január 2019 

(utorok) 

polročné 31. január 2019 

(štvrtok) 

1. február 
2019 

 

4. február 2019 

(pondelok) 

jarné 

Košický kraj, Prešovský kraj 15. február 2019 

(piatok) 

18. február – 

22. február 
 

25. február 2019 

(pondelok) 
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, 
Trnavský kraj 

22. február 2019 

(piatok) 

25. február – 

1. marec 
 

4. marec 2019 

(pondelok) 
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj Trnavský kraj 

1. marec 2019 

(piatok) 

4. marec – 

8. marec 
 

11. marec 2019 

(pondelok) 

veľkonočné 17. apríl 2019 

(streda) 

18. apríl –  

23. apríl 
 

24. apríl 2019 

(streda) 

letné 28. jún 2019 

(piatok) 

1. júl – 

31. august 
 

2. september 2019 

(pondelok) 
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Školský poriadok  je vydaný v súlade s  § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 
a  s legislatívnymi predpismi: 

 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon §3, 55 – 57, 58, 144, 152, 
153); a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel: 462/2008 Z.z., 37/2009 
Z.z., 184/2009 Z.z., 37/2011 Z.z., 390/2011 Z.z., 324/2012 Z.z., 125/2013 Z.z., 464/2013 
Z.z., 307/2014 Z.z., 377/2014 Z.z., 61/2015 Z.z., 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov; 
 Metodicko-pedagogické pokyny pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok – 

informácie k výchove a vzdelávaniu v školách a školských zariadeniach; 
 Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, Vyhláška 224/2011 Z. z. ktorou sa mení 

a dopĺňa  Vyhláška č. 320/2008, Novela 203/2015 Z. z. vyhlášky 320 o ZŠ., 
 Vyhláška č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných 

školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, 
na odborných učilištiach a na jazykových školách; 

 Dohovor o právach dieťaťa; 
 Metodický pokyn č. 7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách 

a školských zariadeniach; 
 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy; 
 Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie 
 Organizačný poriadok školy; 
 Pracovný poriadok; 
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