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Článok 1 ‒ Všeobecné ustanovenia 

 Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov         v 

škole, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami           a 

ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti           a 

ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo 

násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy. 

 Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky školy      v 

súlade s nasledujúcimi právnymi normami: 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na 

základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 

praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách, 

 Vyhláška č. 203/2015 Z.z. o základnej škole, 

 Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 

zariadeniach 

 Dohovor o právach dieťaťa, 

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

Článok 2 ‒ Organizácia vyučovania 

a) Dopoludňajšie vyučovanie začína o 7.30 hod. Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred 

začiatkom prvej vyučovacej hodiny. 

b) Čas pred vyučovaním žiak využíva na opakovanie si učiva. 

c) Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. 

d) Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci prezúvajú a prezliekajú v šatniach 

pri telocvični. 

e) Prestávky trávia žiaci vo vyčlenených priestoroch podľa pokynov triednych učiteľov a 

dozor konajúcich učiteľov.  

f) Informácie o prospechu a správaní žiakov podáva rodičom triedny učiteľ na triednom 

aktíve, prípadne počas osobnej návštevy rodiča v dohodnutom mimovyučovacom čase, 

prostredníctvom internetovej žiackej knižky alebo telefonicky. 
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g) Neznalosť pravidiel školského poriadku žiakov pri jeho porušení neospravedlňuje. 

h) Pri opätovnom porušovaní vnútorného poriadku žiakom má škola povinnosť 

spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, s príslušným miestnym úradom 

podľa trvalého bydliska zákonného zástupcu. Žiak môže byť umiestnený do 

výchovného zariadenia so súhlasom rodiča, alebo pri zanedbaní rodinnej výchovy aj 

súdom. 

i) Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. 

Rozvrh hodín je súčasťou vývesky každej triedy. 

j) Časové rozdelenie dňa : 

1. Hodina                    7:30 -  8:15             10 min. prestávka 

             2. Hodina                    8:25 -  9:10             15 min. prestávka              

3. Hodina                    9:25 -10:10             10 min. prestávka 

4. Hodina                  10:20 -11:05             10 min. prestávka 

5. Hodina                  11:15 -12:00             10 min. prestávka 

6. Hodina                  12:10 -12:55             30 min. prestávka 

                          7. Hodina                  13:25 -14:10 

  

       Režim dňa: Činnosť v ŠKD: od 11.30 hod. – 16.00 hod. 

 

k) Škola organizuje školské výlety a exkurzie. Nástup a ukončenie výletu, exkurzie a 

súťaže je spravidla pred budovou školy, ak nebolo dohodnuté inak a oznámené 

zákonným zástupcom žiaka. 

l) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu života a 

zdravia, a to vo vybraných predmetoch, pri účelových cvičeniach a didaktických hrách 

a záujmovej činnosti. 

m) Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je v 3. a 6. ročníku základný plavecký výcvik; 

v 8. ročníku základný lyžiarsky výcvik. Škola organizuje  plavecký výcvik formou 

denného dochádzania pre žiakov 1.stupňa a pobytový lyžiarsky výcvik pre žiakov 

2.stupňa. 

n) Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov, 

na ten účel sprístupňuje priestory školy, ihrisko a telocvične aj v popoludňajších 

hodinách len v prítomnosti dospelej osoby po podpísaní zmluvy o nájme priestorov. 
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Článok 3 ‒ Práva a povinnosti žiakov 

1. Práva žiakov 

a) Žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu. 

b) Žiak má právo na bezplatné základné vzdelanie a získavanie vedomostí v rozsahu 

platných učebných osnov. 

c) Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej 

príslušnosti. 

d) Žiak má právo na vzdelávanie v štátnom jazyku. 

e) Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie 

a zdravotný stav. 

f) Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc na vyučovanie. 

g) Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom prostredí bez rušivých 

momentov, v hygienicky vyhovujúcom prostredí. 

h) Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a 

vzdelávaním. 

i) Žiak má právo na slušné zaobchádzanie a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, 

psychickému a sexuálnemu násiliu. 

j) Žiak má právo na informácie, týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích 

výsledkov. 

k) Žiak má právo na individuálne vzdelávanie. 

l) Žiak má právo využiť služby školskej jedálne. 

m) Žiak má právo zúčastňovať sa školských súťaží, olympiád a podujatí, so súhlasom 

riaditeľa reprezentovať školu vo vyšších súťažiach. 

n) Žiak má právo navštevovať ZUŠ, jazykové školy, športové oddiely a byť členom v 

spoločenských organizáciách, ak členstvo v nich sa mu dovoľuje. 

o) Žiak má právo byť ocenený za úspešný prospech, vzorné správanie, aktivitu, víťazstvá 

v súťažiach. 

p) Žiak má právo riešiť svoje problémy a pripomienky s triednym učiteľom, v závažných 

prípadoch i na riaditeľstve školy, podľa svojich potrieb využívať pomoc výchovného 

poradcu a koordinátora protidrogovej prevencie. 

q) Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 

r) Žiak má právo k danému učivu použiť akúkoľvek vhodne položenú otázku a dostať na 

ňu odpoveď. 
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s) Žiak má právo konzultovať svoj prospech a hodnotenie vo vhodnom čase a vhodným 

spôsobom s vyučujúcim. 

t) Žiak má právo na objektívne hodnotenie. 

u) Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov. 

v) Žiak má právo na omyl. 

w) Žiak má právo na opravnú ( komisionálnu ) skúšku, pri splnení potrebných podmienok. 

 

2. Povinnosti  žiakov 

a) Žiak je povinný slušne sa v škole správať, rešpektovať pokyny pedagogických 

pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, 

vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

b) Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin 

tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil sebe aj 

škole česť. 

c) Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa 

výchovy a vzdelávania. 

d) Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať 

sa činností, ktoré škola organizuje. Dochádzka do záujmových krúžkov je pre 

zaradených žiakov povinná. 

e) Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Na telesnú 

výchovu používa oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor). 

f) Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, ktoré mu boli bezplatne zapožičané, 

chrániť ich pred poškodením. 

g) Žiak je povinný udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské 

priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. 

h) Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a 

pokynov učiteľov a podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie. 

i) Žiak je povinný konať tak, aby svojím správaním neohrozoval svoje zdravie a 

bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na vzdelávaní 

a výchove. 

j) Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú v priestoroch 

školy a v jej areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, 

pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok. 
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k) Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy. 

l) Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. 

m) Žiak sa nesmie zdržiavať v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez 

dovolenia. 

n) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona 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 či žalobu. 

o) Žiak sa počas vyučovacej hodiny nesmie zdržiavať na chodbách a v iných priestoroch 

školy. Priestory WC navštevuje podľa potreby hlavne cez prestávku. Po chodbe chodí 

primerane rýchlo, po schodištiach po pravej strane. 

p) V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov dozor konajúcich 

pedagógov. Použité taniere a príbory žiaci nenechávajú na stole, ale odnesú ich na 

určené miesto. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, majú vstup do jedálne a 

priestorov pred jedálňou zakázaný. 

Článok 4 ‒ Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

1. Rodič ako zákonný zástupca žiaka má právo: 

a)  na poskytnutie bezplatného vzdelania svojho dieťaťa,  

b) na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie, 

c) na informácie o škole: školský vzdelávací program, projekty, počty žiakov v triedach, 

vybavenie školy, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

d) na individuálny prístup k svojmu dieťaťu vo výchove a vzdelávaní v škole, 

e) požiadať o komisionálne  preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti 

klasifikácie, 

f) predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, 

g) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s 

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona oboznámiť sa s 

výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom, 

h) byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

i) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 
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2. Rodič ako zákonný zástupca žiaka je povinný: 

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

školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 

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

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

f) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichádzalo 

do školy pravidelne a včas, 

g) oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu príčinu, ak sa jeho dieťa nemôže 

zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, 

h) zákonný zástupca sa nesmie pohybovať v budove školy bez zamestnanca školy, 

i) do budovy školy môže vstúpiť len v sprievode službukonajúcej upratovačky príp. 

pedagóga. 

j) ak nemôže prísť žiak do školy pre vopred známu príčinu, rodič je povinný to vopred 

oznámiť triednemu učiteľovi (napr. návšteva lekára, rodinné udalosti) a písomne požiada 

o uvoľnenie žiaka z vyučovania, 

k) rodič môže ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa z  vyučovania maximálne  3 dní 

za polrok, 

l) rodič  je povinný oznámiť triednemu učiteľovi príčinu  neprítomnosti svojho dieťaťa do 

48 hodín, a to osobne, telefonicky alebo elektronicky cez Edupage. Je povinný 

ospravedlniť túto neprítomnosť najneskôr do 3 dní po nástupe žiaka do školy, v opačnom 

prípade budú vymeškané hodiny neospravedlnené, 

m)  je povinný zabezpečiť dieťaťu dostatočné množstvo školských pomôcok nevyhnutných 

pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu. 

n) je povinný zabezpečiť pravidelnú domácu prípravu žiaka na vyučovanie, dozerať na jeho 

prípravu na nasledujúci deň. 

o)  má sa zaujímať o prospech a správanie svojho dieťaťa, zúčastňovať sa rodičovských 

združení alebo iným spôsobom informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho 

dieťaťa. 
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Článok 4 ‒ Dochádzka žiakov  

1. Príchod žiakov do školy 

a) Žiak na vyučovanie dochádza pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňuje sa 

činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. 

b) Svoj neskorý príchod na vyučovanie žiak ihneď ospravedlní u vyučujúceho v triede, 

neskôr aj u triedneho učiteľa. Každé neospravedlnené oneskorenie žiaka na vyučovanie 

sa zaznamená v minútach, následne sa súčet časov meškania prepočíta na 45 minútové 

neospravedlnené hodiny. 

c) Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len zo zdravotných dôvodov, pre 

vážnu udalosť v rodine alebo nepredvídané dopravné situácie. 

d) V ostatných prípadoch je zákonný zástupca povinný oznámiť triednemu učiteľovi 

príčinu neprítomnosti do 48 hodín, a to osobne, telefonicky alebo elektronicky cez 

Edupage. 

e) Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží ospravedlnenie  podpísané rodičmi a pri 

chorobe dlhšej ako 3 vyučovacie dni potvrdenie lekárom. 

f) Ak žiak vynechá vyučovanie, informuje sa u spolužiakov o preberanom učive. 

g) Ak žiak z vážnych dôvodov sa nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 

príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny.  

h) V prípade dlhšej neprítomnosti žiaka na vyučovaní z osobných dôvodov (sústredenie, 

rodinná dovolenka,...) si vyžiada rodič súhlas u riaditeľky školy formou písomnej 

žiadosti. 

i) Oslobodenie od vyučovania z niektorého predmetu (napr. telesná výchova) schvaľuje 

riaditeľka školy iba na základe písomného lekárskeho odporúčania.. 

j) Ak je žiak prítomný na hodine telesnej výchovy, ale nemôže cvičiť zo zdravotných 

dôvodov, rodič môže takýto stav ospravedlniť maximálne 3 hodiny za polrok, inak sa 

vyžaduje lekárske potvrdenie.  

k) Ak žiak vymešká viac ako 33% absencie na hodinách daného predmetu za polrok, je 

povinný vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu po prerokovaní a schválení 

pedagogickou  radou. Termín konania komisionálnych skúšok sa stanoví tak, aby mohol 

byť žiak klasifikovaný najneskôr do dvoch mesiacov po skončení klasifikácie. 

l) Žiak sa môže zúčastniť školských súťaží, výletov, exkurzií len s písomným súhlasom 

zákonného zástupcu, ktorý odovzdá pred akciou pedagogickému dozoru alebo 

triednemu učiteľovi. 
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m) Žiak má možnosť prihlásiť sa do ŠKD  a na záujmové útvary v škole. Pre zaradených 

žiakov je dochádzka do ŠKD a záujmových útvarov povinná. 

n) Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodičia 

bezodkladne škole.  

 

2. Uvoľňovanie žiaka z vyučovania 

a) Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada na základe písomného 

ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej 

hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako 

tri  dni  riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov. 

b) Neospravedlnenú neprítomnosť a podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky škola 

hlási príslušnému sociálnemu odboru. 

c) Rodičia oznámia príčinu neprítomnosti svojho dieťaťa  najneskôr do dvoch dní (48 hodín). 

d) Pred skončením vyučovania, prípadne počas pobytu dieťaťa v ŠKD, platí absolútny zákaz 

vychádzania žiakov z budovy školy bez sprievodu učiteľa, vychovávateľa, alebo rodiča. 

Výnimku tvorí odchod žiaka k lekárovi na základe písomnej žiadosti rodiča alebo 

písomného predvolania lekára s písomným súhlasom rodiča.  

e) Nad 3 dni absencie žiaka na vyučovaní zo zdravotných dôvodov treba podložiť lekárskym 

potvrdením.  

f) Ak žiak  nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine telesnej výchovy, je povinný 

ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od 

rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.  

 

3. Odchod žiakov zo školy 

a) Po skončení vyučovania každý žiak pozbiera vo svojom okolí a lavici hrubú nečistotu, 

zanesie je do koša. Zbalí si veci, zasunie stoličku k lavici alebo ju vyloží na lavicu, podľa 

pokynu vyučujúceho. 

b)  Pod vedením vyučujúceho žiaci v tichosti odchádzajú do šatne. Disciplinovane sa 

prezujú, prezuvky si odložia do vrecúška a zavesia na vešiak alebo si ich zoberú domov, 

prezlečú sa a bez zdržiavania sa opustia budovu a areál školy.  

c) Týždenník skontroluje stav triedy (čistotu, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie 

svetla) a postará sa o čistotu tabule.  
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d) Po skončení vyučovania idú žiaci domov, bezdôvodne a bez dozoru sa nesmú zdržiavať v 

priestoroch školy ani v areáli školy. 

e) V triede po skončení vyučovania ostávajú najdlhšie 10 minút týždenníci, aby dali triedu 

do poriadku podľa príkazov tried. učiteľa. 

f) Žiak sa má riadiť pravidlami slušného správania aj v čase mimo vyučovania, zdvorilo sa 

správa k dospelým občanom, starým ľuďom, malým deťom, má byť pozorný k telesne 

postihnutým a k chorým ľuďom. 

 

Článok 5 - Správanie žiakov 

1. správanie žiakov počas vyučovania 

a) Žiak prichádza do školy včas, na vyučovanie a všetky školské činnosti riadne pripravený, so 

všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje. 

b) Po zazvonení žiak zaujme svoje miesto a pripraví si  pomôcky potrebné pre príslušný 

predmet. Je neprípustné, aby po zazvonení na hodinu žiaci behali po triede, prípadne 

vybiehali na chodbu. 

c)  Na vyučovacích hodinách žiak je povinný dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určil triedny 

učiteľ, alebo vyučujúci daného predmetu. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto 

vyučujúci daného predmetu. 

d) Do odborných učební sa žiaci premiestňujú po zvonení, alebo podľa pokynov vyučujúceho. 

e) Ak žiak chce odpovedať, alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa. Skúšanému žiakovi 

nikto nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy. 

f) Žiak má prísne zakázané používať mobilný telefón, tablet, slúchadlá a akékoľvek 

elektronické zariadenia v budove školy a v školskej jedálni. (Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 

o základnej škole) Ak má žiak mobilný telefón alebo iné audiovizuálne zariadenia počas 

celého pobytu v škole /na vyučovaní, počas prestávok, v šatni, v školskej jedálni / musí ho 

mať vypnutý a odložený. Ani počas obeda v ŠJ a pobytu v ŠKD mobil nepoužíva. Za 

mobilný telefón počas vyučovania zodpovedá žiak. 

g) V prípade porušovania tohto nariadenia žiakovi bude okamžite odobraný  vyučujúcim. 

h)  Mobilný telefón vo vyučovacom procese môže žiak použiť výhradne so súhlasom 

vyučujúceho. 

i) Žiak nenosí do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie (pyrotechnika, 

výbušniny, nože, zbrane, zápalky), ako aj predmety rozptyľujúce pozornosť žiakov. 

j) Predmety nepotrebné na vyučovanie môže vyučujúci odobrať a vrátiť len rodičovi. 
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k) Žiak nesmie používať vulgárne slová ani nevhodné gestá na adresu kohokoľvek, fyzické a 

psychické násilie, akékoľvek náznaky či prejavy šikanovania. 

l) Žiak na vyučovaní pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov, svedomito a 

aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu. 

m) Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej 

hodiny a uvedie dôvod. Ospravedlnenie žiaka posúdi vyučujúci. 

n) Žiak k vedeniu školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správa zdvorilo, pri stretnutí ich 

pozdraví.  Pri komunikácii s dospelými, ale aj so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného 

správania. 

o) Ak počas vyučovania do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa postavia. Žiaci si sadnú na 

pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako sa zdravia pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách 

telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy, pri práci s počítačom a pri 

písomných prácach žiaci nevstávajú. 

p) Na hodinách je zakázané jesť a piť. 

q) Pred hodinou telesnej výchovy sa v šatni prezlečie do cvičebného úboru a odovzdá 

vyučujúcemu telesnej výchovy do úschovy cenné predmety. 

r) Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. Šetri učebnice , učebné pomôcky, školské 

zariadenie a ostatný školský majetok. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými 

vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi a počítačovou technikou môže len so súhlasom a v 

prítomnosti učiteľa. 

s) Žiak z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňa z okien, nesadá a nestúpa na parapetné dosky 

a nevyhadzuje von papiere a iné odpadky. 

t) Žiak si má chrániť svoje zdravie aj mimo školy, vyhýbať sa činnostiam, ktoré sú zdraviu 

škodlivé, napr. pitie alkoholických nápojov, fajčenie, používanie zdraviu škodlivých 

látok, návšteva počítačových herní a pod. 

 

2. Správanie žiakov počas prestávky 

a) Každý žiak má právo na prestávku podľa stanoveného rozvrhu hodín. 

b) Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú si veci na ďalšiu hodinu. Iba 

počas veľkej prestávky vychádzajú všetci žiaci na chodbu, kde sa prechádzajú a 

používajú vyhradené WC. 
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c) Žiakom sa prísne zakazuje počas prestávok zdržiavať na schodiskách, vykláňať z okien, 

behať a bezdôvodne sa prechádzať po celej škole, ako i opustiť budovu a areál školy. 

Žiaci sú povinní rešpektovať a riadiť sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov.  

d) Klopať na zborovňu je povolené len v súrnych prípadoch. Potrebné záležitosti si žiaci 

vybavujú prostredníctvom svojho triedneho učiteľa. Čas vydávania pomôcok na 

vyučovanie si stanovujú vyučujúci jednotlivých predmetov. 

e) Správanie žiaka musí byť v duchu znášanlivosti, rovnosti pohlavia, bez znakov 

etnických, či náboženských rozporov, prvky šikanovania alebo vydierania budú 

hodnotené ako vážny priestupok. Za prvky šikanovania sa považuje výsmech, 

komandovanie, vnucovanie, vydieranie, ubližovanie, ponižovanie, týranie fyzické aj 

psychické, bitky, prezývky a nadávky. 

f) Žiaci rešpektujú prísny zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog a iných 

omamných látok v škole, v celom areáli školy a jeho okolí, upozorňujú na to aj 

ostatných. Prinesenie alkoholu, drog prípadne iných omamných látok do areálu školy 

sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. 

g) Žiaci do odborných učební a telocvične vchádzajú v sprievode učiteľa s učebnými 

pomôckami potrebnými pre daný predmet. 

h) Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho 

učiteľa. 

i)  Cez prestávku chodia určení žiaci alebo týždenníci pre pomôcky. 

j) Žiaci 1.- 4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. 

Žiaci 5.- 9. ročníka 2 minúty  pred zvonením  na vyučovaciu hodinu odídu do šatne TSV 

a tam sa prezlečú, odev uložia na lavičku a čakajú na učiteľa telesnej výchovy. 

 

3. Správanie sa žiakov v školskej jedálni 

a) Do školskej jedálne vstupujú len stravujúci sa žiaci na pokyn dozorkonajúceho učiteľa. 

b) Čakajú v rade, nepredbiehajú sa, správajú sa ticho a rešpektujú pokyny dozoru. 

c) Pri výdajnom okienku sa zaregistrujú pomocou čipu, v opačnom prípade im jedlo 

nemôže byť vydané. 

d) Po ukončení obeda žiak po sebe odnesie použitý riad a zanechá za sebou poriadok na 

stole (v prípade znečistenia utrie stôl). 

e) Odpad z ovocia, jogurtov, džúsov, keksov odhadzuje do košov a neznečisťuje ním 

priestory ani okolie školy. 
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f) Pomocou čipu sa označuje odobraté jedlo. Odhlásiť  jedlo si môže stravník v jedálni, 

telefonicky u vedúcej školskej jedálne alebo elektronicky cez Edupage deň vopred do 

14,00 hod. 

g) Vydať žiakovi obed do obedára je možné len v prípade žiakovej neprítomnosti na 

vyučovaní. 

4.Starostlivosť o zovňajšok 

a) Žiak musí byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený (bez výstredného oblečenia, 

líčenia a účesov). 

b) V priestoroch školy a školskej jedálne je zakázané nosiť na hlavách šiltovky, čiapky a 

kapucne.  

c) Dbá na dodržiavanie osobnej hygieny, čistotu nechtov a vlasov. 

d) Na hodinách telesnej výchovy používa cvičebný úbor podľa pokynov vyučujúceho, nie 

je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré má na sebe počas vyučovania. Športová obuv do 

telocvične musí byť čistá s bielou podrážkou. 

e) Žiak musí  mať v škole základné hygienické potreby (uterák, mydlo, toaletný papier), 

dbať  na základné hygienické pravidlá. 

f) Nechty žiačky nemôžu mať nalakované. Zakazuje sa gélové alebo acrylové nechty.  

g) Vylučujú sa odevy s aplikáciami a nápismi, ktoré sú protispoločenskej etike, 

symbolizujú násilie, rasistické názory a pod. 

h) Prezuvky musia byť čisté, hygienicky neškodné a bezpečné. Ak má prezuvky so 

šnúrkami, tieto musia byť zaviazané. Ako prezuvky sa neodporúča športová obuv a 

zakazuje sa športová obuv, ktorú žiak používa na hodinách telesnej výchovy (halovky). 

i) Odporúčame rodičom, aby žiakom zabezpečili hygienicky a zdravotne vyhovujúcu obuv 

(pevnú, s protišmykovou podrážkou, najlepšie s ortopedicky vytvarovanou stielkou).  

 

5. Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice 

a) 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. 

b) Ak v triede dochádza k výmenám žiakov, po návrate do kmeňovej triedy si žiak 

prekontroluje svoje miesto. Zistené nedostatky nahlási triednemu učiteľovi, v jeho 

neprítomnosti učiteľovi, s ktorým mal predchádzajúcu hodinu. 

c) Ak žiak zistí, že niekto úmyselne poškodzuje majetok školy, okamžite to hlási vedeniu 

školy.  
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6. Samospráva triedy 

Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení: 

a) predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá 

požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu členov 

triednej samosprávy; 

b) podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti; 

c) nástenkári – aktualizujú nástenky v triede, dbajú o jej estetickú úroveň a obsahovú 

náplň; 

d) samosprávu si môžu voliť žiaci v triede na začiatku školského roka; 

e)  samospráva triedy zaručuje, riadi a kontroluje celú činnosť triedy, podporuje 

týždenníkov, spolupracuje a pomáha triednemu učiteľovi; 

f) zloženie samosprávy je na rozhodnutí triedy a triedneho učiteľa. 

 

7. Povinnosti týždenníkov 

Zodpovedajú za poriadok v triede, povinnosti im ukladá triedny učiteľ. Základné povinnosti sú:       

a) pred vyučovaním zotrieť tabuľu mokrou špongiou, pripraviť kriedy a iné pomôcky na 

vyučovanie; 

b) nahlásiť chýbajúcich žiakov vyučujúcim; 

c) pravidelné zotieranie tabule; 

d) zabezpečenie učebných pomôcok; 

e) poriadok okolo koša; 

f) počas veľkej prestávky zostávajú v triede, vetrajú len spodnými oknami, umývajú 

tabuľu a polejú kvety; 

g) po skončení vyučovania skontrolujú čistotu a poriadok v triede (uzavretý vodovodný 

kohútik, vypnuté svetlá, čistá tabuľa, vyzbierané papiere okolo koša). Zistené 

nedostatky alebo poškodzovanie triedy hlásia triednemu učiteľovi; 

h)  pred koncom prestávky pomáhajú vyučujúcemu s pomôckami na vyučovaciu hodinu; 

i) ak sa do desiatich minút po začiatku hodiny nedostaví do triedy učiteľ, oznámia to v 

zborovni alebo v riaditeľni školy. 

 

8. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

a) Každý žiak dbá o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov tak, aby si sebe ani 

spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví, dodržiava pitný režim, dodržiava zásady 

osobnej hygieny. 
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b) Každý, aj najmenší úraz, ku ktorému došlo v budove alebo areáli školy ihneď nahlási 

vyučujúcemu, službukonajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi prípadne zástupkyni 

riaditeľky školy. 

c) Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené používať v škole topánky s kolieskami, v 

areáli školy kolieskové korčule, skejty, jazdiť na bicykloch. Škola nenesie 

zodpovednosť za ich uloženie.  

d)  Ak prichádza žiak do školy na bicykli, odkladá si ho na miesto na to určené. Proti 

krádeži si ho zabezpečí zámkom. Škola nepreberá zodpovednosť za prípadné 

poškodenie alebo odcudzenie bicykla.  

e)  Žiakom je zakázané vodenie psov a iných zvierat do školy aj jej areálu. 

f) Ak sa u žiaka objavia vlasové parazity (pedikulóza), triedny učiteľ oboznámi zákonného 

zástupcu žiaka, aby sa postaral o urýchlené ich odstránenie.  

g) V škole a v celom areáli je prísny zákaz fajčenia, pitia liehových nápojov, používania 

zdraviu škodlivých látok, nosenia energetických nápojov,  prechovávania a užívania 

legálnych i nelegálnych drog. 

 

Článok  6 - Informačný systém 

a) Známky žiaka sú zaznamenávané v elektronickej žiackej knižke. 

b) Triedny učiteľ informuje rodičov o správaní dieťaťa (pochvaly, pokarhania, poznámky, 

problémy v správaní) osobne, telefonicky, písomne prostredníctvom elektronickej 

žiackej knižky. 

c) Triedny učiteľ informuje rodičov o organizovaní rôznych podujatí v škole i mimo školy. 

d) Na spoluprácu a informácie s rodičmi škola využíva okrem elektronickej žiackej knižky 

individuálne osobné pohovory, konzultácie, triedne a plenárne rodičovské združenia. 

 

Článok 7 – Hodnotenie správania žiakov 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

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

Stupeň 1 (veľmi dobré) - ak žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia vnútorného 

poriadku školy a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.  

Stupeň 2 (uspokojivé) - ak žiak porušuje jednotlivé pravidlá vnútorného poriadku školy a 

sústavne sa dopúšťa menej závažných previnení, ale je prístupný výchovnému pôsobeniu a 
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usiluje sa svoje chyby napraviť, má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní trvajúcu viac ako 

2 dni, najviac však 30 vyučovacích hodín. 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) - ak žiak závažne porušuje pravidlá správania a vnútorný 

poriadok školy, alebo sa dopúšťa ďalších previnení v škole i mimo nej, ak sa po napomenutí 

riaditeľom školy naďalej dopúšťa ďalších závažných a hrubých previnení voči vnútornému 

poriadku školy, má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní od 31 do 60 vyučovacích hodín. 

Stupeň 4 (neuspokojivé) - ak žiak sústavne hrubo porušuje pravidlá správania a vnútorný 

poriadok školy, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami 

ohrozuje ostatných spolužiakov a zamestnancov školy, má neospravedlnenú účasť na 

vyučovaní nad 60 vyučovacích hodín. 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, tak podľa 

Zákona 245/2008 §58 od.3 riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité 

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

prítomnosti pedagogického zamestnanca. 

Opatrenia na posilnenie disciplíny 

Žiakovi sa ukladá po objektívnom prešetrení za porušenie alebo opakované previnenie proti 

školskému poriadku. Opatrenie na posilnenie disciplíny sa udeľuje po predchádzajúcom 

vyčerpaní základných výchovných prostriedkov. Toto opatrenie spravidla predchádza zníženiu 

stupňa zo správania.  

O udelení výchovného opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným 

spôsobom zákonného zástupcu žiaka.  NTU a PTU rieši triedny učiteľ vo svojej 

kompetencii. PRŠ a znížené známky zo správania navrhuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa 

a po prerokovaní v pedagogickej rade a odôvodní v klasifikačnom 

Priestupky voči školskému poriadku delíme podľa závažnosti na: 

 menej závažné priestupky, 

 závažné priestupky, 

 hrubé priestupky. 

1. Menej závažné porušenie: 

 zabúdanie pomôcok na vyučovanie 

 nevhodná úprava zovňajšku 

 dlhodobo chýbajúce prezuvky, úbor na TSV 
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 nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, zastupujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa 

na vyučovacích hodinách a počas prestávok 

 ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty medzi spolužiakmi 

 bezdôvodné neskoré príchody na vyučovaciu hodinu 

 nerešpektovanie pravidiel počas prestávok 

 neospravedlnené hodiny 1-6 vyučovacích hodín 

 dokázateľné marenie vyučovacieho procesu 

 za krádež vecí 

 za úmyselné poškodenie inventáru školy v jej interiéri i exteriéri 

 za opakovane nájdené predmety ohrozujúce bezpečnosť (nože, zápalky, zapaľovače 

atď.) 

2. Závažné porušenie: 

 bezdôvodné opustenie školy 

 úmyselné klamstvo alebo podvod 

 opakované krádeže 

 hrubé, vulgárne a arogantné správanie k učiteľom, zamestnancom školy a spolužiakom 

 používanie mobilného telefónu počas vyučovania a nepovolené zhotovovanie 

obrazových  alebo zvukových záznamov bez súhlasu a  vedomia dotknutých osôb 

 neprimerané riešenie konfliktov medzi spolužiakmi (roztržky, bitky) 

 opakované menej závažné porušenie vnútorného poriadku školy 

 za vandalizmus 

 neospravedlnené hodiny 7 – 12 vyučovacích hodín 

 za nosenie a  prechovávanie cigariet, alkoholu alebo iných omamných látok 

3. Hrubé porušenie: 

 útok na učiteľa a iných zamestnancov školy 

 šikanovanie spolužiakov (aj slovne) 

 fyzické ublíženie spolužiakom 

 vydieranie, krádež 

 fajčenie, užívanie drog v škole i v areáli školy, predaj drog, šírenie toxikománie 

 rasistické a protinárodné prejavy 

 úmyselné ničenie školského majetku 

 zneužitie osobných údajov zamestnancov školy a žiakov na internete (Facebook iné 

sociálne siete)  
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 páchanie činu, ktorým je ohrozená bezpečnosť a výchova iných žiakov 

  neospravedlnené hodiny viac ako 2 dni 

 za nosenie, prechovávanie, užívanie a šírenie legálnych i nelegálnych drog a iných 

omamných látok. 

Všeobecne, bez spájania s konkrétnym menom možno o výchovných opatreniach a znížených 

známkach zo správania hovoriť aj verejne. 

Triedny učiteľ a vyučujúci jednotlivých predmetov sú povinný o priestupkoch zapísaných   

informovať rodičov cez internetovú žiacku knižku. Výchovné opatrenia je triedny učiteľ 

povinný oznámiť rodičom na predpísanom tlačive. 

Výchovné opatrenia pri porušení vnútorného poriadku školy 

Opatrenia vo výchove na posilnenie disciplíny sa ukladajú  po objektívnom prešetrení za menej 

závažné, závažné a hrubé porušenie školského poriadku. Opatrenie sa udeľuje so súhlasom 

riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade. O udelení výchovného opatrenia informuje 

škola preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa 

zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.  

Ak žiak poruší vnútorný poriadok školy: 

1. Učiteľ si predvolá do školy zákonných zástupcov žiaka. 

2. Pri opakovanom alebo závažnom porušení vnútorného poriadku školy budú predvolaní 

zákonní zástupcovia  k riaditeľovi školy, prípadne triedny učiteľ písomne upozorní 

oddelenie sociálnej starostlivosti na zanedbávanie výchovy. 

3. Za porušenie vnútorného poriadku školy budú žiakovi podľa závažnosti previnenia 

navrhnuté tieto výchovné opatrenia: 

a. napomenutie triednym učiteľom 

b. pokarhanie triednym učiteľom 

c. pokarhanie riaditeľom školy 

d. znížená známka zo správania 2., 3. alebo 4. stupňa. 

a) Napomenutie triednym učiteľom: 

 za menej závažné jednorazové porušenie školského poriadku 

 neskorý príchod na vyučovanie 

 zápis v triednej knihe, poškodenie učebnice a zariadenia školy 

 neprezúvanie sa v priestoroch školy 

 neplnenie si povinností týždenníka 

 nevhodné správanie sa voči spolužiakovi 
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 iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa. 

 Pokarhanie triednym učiteľom: 

 za opakované  alebo viacnásobné  menej závažné priestupky  

 ak žiak v priebehu jedného polroka nemá  na hodine telesnej a športovej výchovy 6 - 8-

krát úbor  

 neslušné vyjadrovanie,  

 porušenie BOZP pri vyučovaní. 

 Pokarhanie riaditeľom  školy: 

 za veľmi závažné priestupky 

 za hrubé priestupky 

 za podvádzanie, klamstvo, krádež 

 za fajčenie, nosenie, alebo použitie nevhodných  predmetov v priestoroch školy a na 

školských akciách 

 za opakujúce sa nevhodné správanie voči žiakom, dospelým, za prejavy šikanovania 

žiakov školy a iné priestupky voči školskému poriadku 

 ak žiak v priebehu jedného polroka nemá na hodine telesnej a športovej výchovy 9 alebo 

viackrát úbor  

 za útek zo školy v čase vyučovania, akcií organizovanej školou. 

 

Pochvaly a opatrenia na posilnenie pracovnej disciplíny 

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú v zmysle § 58 školského zákona, za mimoriadny prejav 

aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin. Pochvala môže byť udelená triednym 

učiteľom alebo riaditeľom školy. Návrh sa prerokuje v pedagogickej rade, zaznamenáva sa do 

triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

1. Pochvala triednym učiteľom – udeľuje sa pred kolektívom triedy: 

 za prospech – priemer do 1,5; 

 za výbornú dochádzku do školy (0-10 vymeškaných hodín); 

 za reprezentáciu triedy, školy  v súťažiach; 

 za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností; 

 za pomoc triednemu učiteľovi, príp. iným vyučujúcim; 

 za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov k spolužiakom. 

2. Pochvala riaditeľom školy – udeľuje sa pred všetkými žiakmi školy: 

 za výborný prospech – priemer 1,0; 
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 za úspešnú reprezentáciu školy – umiestnenie na 1. – 3. mieste postupových súťaží 

(okresné, krajské a celoslovenské kolá); 

 za príkladný čin; 

 za verejné uznanie inou inštitúciou. 

 

Článok 8- Záverečné ustanovenia 

Povinnosťou triedneho učiteľa je oboznámiť žiakov so školským poriadkom na začiatku 

školského roka a podľa potreby a na triednických hodinách. 

Rodičia sú oboznámení so školským poriadkom na plenárnom alebo rodičovskom združení, 

prostredníctvom informačnej tabule vo vestibule a školy a na webovej stránke školy. 

Zmeny a doplnky školského poriadku prerokované v pedagogickej rade schvaľuje riaditeľka 

školy. 

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia riaditeľkou  školy. 

Školský poriadok je záväzný pre každého zamestnanca a žiaka školy. 

 

Školský poriadok  bol prerokovaný v pedagogickej rade a schválený pedagogickou radou 28. 

08. 2019.   

Dňom 01.09. 2019 nadobúda účinnosť nový školský poriadok a ruší sa platnosť školského 

poriadku školy z dňa 01.09. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Riaditeľka školy Mgr. Anna Servilová 
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Príloha 1  

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

v školskom prostredí 

Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach 

dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na 

úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno – vzdelávacích projektov 

a programov. Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na 

ochranu pred použitím narkotík a psychotropnýchlátok a pred zapojením sa do ich výroby a  

distribúcie. 

1. Žiakom je zakázané prechovávať a užívať legálne drogy (tabak a alkohol) a nelegálne 

návykové látky v škole a na mimoškolských aktivitách organizovaných školou. 

2. Postup pri riešení požitia alkoholu v škole a na akciách organizovaných školou: 

 škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka 

 po súhlase zákonného zástupcu žiaka pedagogický pracovník vyzve žiaka k dychovej 

skúške prístrojom, ktorý určí objemové percento alkoholu v krvi, pri skúške sú prítomní 

svedkovia, napr.ďalší pedagogickí zamestnanci, 

 o skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní, zápisnica bude doručená 

zákonnému zástupcovi žiaka, 

 v prípade, že sa žiak odmietne podrobiť dychovej skúške, spíše sa o tejto udalosti 

zápisnica za prítomnosti svedkov, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré žiak vykazuje 

a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil alkoholický nápoj, 

  pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote, alebo ohrozuje svoje okolie, 

závažným spôsobom narušuje vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, 

prípadne polícia a bezodkladne zákonný zástupca, ktorý preberá za žiaka zodpovednosť, 

  porušenie školského poriadku prerokuje pedagogická rada a žiakovi bude udelené 

výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania, 

 výsledok prešetrovania priestupku bude oznámený zákonnému zástupcovi žiaka, 

  škola kontaktuje CPPPaP v Starej Ľubovni. 

3. Postup pri riešení fajčenia v škole: 

 porušení školského poriadku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní, 

 o porušení školského poriadku bude písomne informovaný zákonný zástupca žiaka, 

 porušenie školského poriadku prerokuje pedagogická rada a žiakovi bude udelené 

výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania, 
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 výsledok prešetrovania porušenia zákazu fajčenia ako aj uložený trest bude oznámený 

zákonnému zástupcovi žiaka, 

 škola kontaktuje CPPPaP v Starej Ľubovni. 

4. Postup pri riešení užívania iných návykových látok: 

 pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových 

látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a Políciu, 

  o situácii sa spíše zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka, 

 v prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej rade 

a uloženie výchovného opatrenia, 

 výsledok prešetrovania priestupku bude oznámený zákonnému zástupcovi žiaka, 

  škola kontaktuje CPPPaP v Starej Ľubovni. 

5.Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok: 

 pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol, tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše 

zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka, 

  porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží 

výchovné opatrenie, 

 rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi 

žiaka, 

 škola kontaktuje CPPPaP v Starej Ľubovni. 

Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok: 

 pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu nelegálnej návykovej 

látky z osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje Políciu a zákonného 

zástupcu žiaka, 

  o situácii sa spíše zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka, 

 porušenie sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie, 

 rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi 

žiaka, 

 škola kontaktuje CPPPaP v Starej Ľubovni. 
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Príloha 2 

Prevencia šikanovania prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v 

školách a školských zariadeniach 

(1) Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou súčasti výchovno-vzdelávacieho 

procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov 

a) prierezových tém: ( - osobný a sociálny rozvoj, - mediálna výchova, - multikultúrna 

výchova, -ochrana života a zdravia, -výchova a vzdelávanie k ľudským právam, - 

výchova k občianstvu, -boj proti extrémizmu, -výchova k manželstvu a rodičovstvu  

b) súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných školou alebo organizovaných 

inými relevantnými subjektmi. 

(2) Riaditeľka školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informujú zákonných 

zástupcov, opatrovníka, osoby, ktorým súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti. Pri realizácii 

preventívnych činností školy riaditeľka školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ venujú 

zvýšenú pozornosť efektivite týchto činností. Za efektívnu stratégiu v príslušnej oblasti sa 

nepovažujú jednorazové činnosti, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie. 

(3) Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ vopred preveria navrhované 

preventívne činnosti školy s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu neodborných činností, ako aj 

škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov. 

(4) Riaditeľ školy oboznamuje s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami 

šikanovania 

a) všetkých žiakov príslušnej školy a ich zákonných zástupcov, 

b) zamestnancov školy príslušnej školy, 

c) osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa, 

d) zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu. 

(5) Riaditeľka školy zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania. 

Pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie najmä 

a) vytvára pozitívne prostredie v škole, 

b) podporuje prosociálne správanie a vzťahy detí, 

c) určuje v školskom poriadku pravidlá: 

1. správania sa vrátane sankcií za ich porušenie, 

2. používania informačno-komunikačných technológií (mobilných telefónov, tabletov, 

počítačov a iných komunikačných technológií) v priestoroch školy, 
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a) rozpracúva podrobnosti prevencie a riešenia šikanovania žiakov 

b) vo vnútornom predpise školy, 

c) zabezpečuje v súlade s pracovným poriadkom školy zvýšený dozor pedagogických 

zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení a v čase 

mimo vyučovania, najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu 

mohlo dochádzať, 

d) oboznamuje pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so spôsobom 

oznamovania šikanovania a preverovania šikanovania ,informuje o postupe pri zistení  

šikanovania, najmä 

e)  zabezpečuje zverejnenie kontaktných údajov inštitúcií, ktoré sa prevenciou a riešením 

šikanovania zaoberajú, 

f) určuje v pracovnom poriadku školy povinnosť zamestnancov školy oznamovať 

podozrenie zo šikanovania, 

g)  zabezpečuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie 

šikanovania, vrátane kyberšikanovania, prostredníctvom zvyšovania digitálnej 

gramotnosti učiteľov,  

h) spolupracuje s odbornými zamestnancami príslušného centra 

pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „centrum“) a ďalšími 

odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne, 

i) zapája do prevencie šikanovania žiacku školskú radu, radu školy a zriaďovateľa. 

 

Metódy riešenia šikanovania 

(1) Riaditeľka školy alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý 

navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania. 

(2) Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä: 

a) zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí, 

b) zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie, 

c) vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou 

počas preverovania šikanovania, preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, keď 

agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými 

osobami, ktoré na šikanovanie upozornili, 

d)  zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom, 

e) zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo 

konfrontačných rozhovorov so svedkami, 
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f) uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom 

informatizácie alebo externým expertom, 

g)  kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania - zákonných 

zástupcov, - osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa, - zariadenie, v ktorom je žiak 

umiestnený na základe rozhodnutia súdu, -  zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený, 

h) kontaktuje miestne príslušné centrum, 

i) zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy, 

j) vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania, 

k) zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov 

alebo odborných zamestnancov, 

l)  ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku 

alebo trestného činu. 

 

Opatrenia na riešenie šikanovania 

(1) Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov, 

osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je obeť umiestnená 

na základe rozhodnutia súdu sú najmä 

a) odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť, 

b) zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci 

s centrom, 

c) zaistenie bezpečia obete, 

d) zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené 

v článku 3 ods. 2. 

(2) Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných 

zástupcov, osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je agresor 

umiestnený na základe rozhodnutia súdu sú najmä 

 (3) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, 

alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho 

obeti bezodkladne poskytnúť pomoc. 

Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

(1) Riaditeľka  školy je povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní 

podozrenie, že žiak sa dopustil 
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a) šikanovania, 

b) spáchania trestného činu uvedeného v čl. 2 ods. 7 alebo opakovane páchal 

priestupky uvedené v čl. 2 ods. 8 v súvislosti so šikanovaním. 

(2) Riaditeľka školy je povinná orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately oznámiť 

a) podozrenie podľa odseku 1, 

b) skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov, 

c) opatrenia, ktoré prijal podľa článku 4 alebo článku 5. 
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Príloha 3  

Pracovný poriadok školskej dielne 
 

1. Žiaci prichádzajú pred začatím vyučovania do dielne spoločne, disciplinovane a včas. 

2. Po príchode do šatne sa každý žiak prezlečie do pracovného obleku, riadne sa upraví a 

s potrebnými pomôckami – zošit, ceruza, pero, pravítko, prejde do školskej dielne. 

3. V školskej dielni má každý žiak svoje pracovné miesto. 

4. Na pokyn vyučujúceho žiaci prevezmú pridelené náradie a nástroje, prekontrolujú ich stav 

podľa zoznamu, uloženého v zásuvke a  zistené závady ihneď hlásia vyučujúcemu. 

5. Počas vyučovania sa každý žiak usiluje čo najlepšie, najhospodárnejšie a najúčelnejšie 

využívať celý pracovný čas. 

6. S pridelenými nástrojmi a náradím každý žiak zaobchádza šetrne a ohľaduplne. 

7. Každú závadu a poškodenie nástrojov, náradia aj pracovného miesta, ktoré sa vyskytnú 

počas práce, žiak hlási ihneď vyučujúcemu spolu s vysvetlením, ako sa to stalo. Škody, 

spôsobené svojvoľne, musí žiak, prípadne jeho rodičia, uhradiť. 

8. Počas vyučovania každý žiak na svojom pracovisku plní všetky uložené alebo z postupu 

práce vyplývajúce, pracovné úlohy, udržiava na svojom pracovisku aj v dielni patričný 

poriadok a pri práci sa nezaoberá vedľajšími vecami. Plní pokyny vyučujúceho najmä preto, 

aby neporanil seba alebo niektorého spolužiaka, aby nepoškodil náradie, nástroje a 

zariadenia dielne. 

9. Každé poranenie alebo úraz postihnutý žiak alebo jeho najbližší spolužiak hlási ihneď 

vyučujúcemu, ktorý zariadi všetko potrebné. 

10. Pri práci každý žiak dodržiava základné hygienické pravidlá, dbá na svoju čistotu  

11. Pri práci používa iba náradie, nástroje a pomôcky, ktoré patria k jeho pracovnému miestu.  

12. Zo školskej dielne žiak zásadne neodnáša žiadny materiál, ani nástroje alebo náradie bez 

súhlasu vyučujúceho. 

13. Pred skončením vyučovania  žiak riadne a starostlivo uloží očistené náradie a nástroje, 

prekontrolujú ich stav aj počet a prípadne zistené nedostatky hlásia ihneď vyučujúcemu. 

14. Na pokyn vyučujúceho každý žiak na označenom mieste uloží svoj výrobok alebo jeho 

rozpracovanú časť riadne označenú svojim menom a triedou. 

15. Po práci na svojom pracovnom mieste urobia poriadok, umyjú sa. 

16. Po skončení vyučovania žiaci na pokyn vyučujúceho odídu do šatne, kde sa prezlečú, 

upravia sa a disciplinovane odídu. 
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Príloha 4 

Prevádzkový poriadok pre telocvičňu 

Telocvičňa slúži na zabezpečenie výuky povinnej telesnej výchovy pre žiakov Základnej školy  

s materskou školou Plaveč, Školská 93, 065 44 Plaveč, a pre fyzické a právnické osoby, ktoré 

majú so školou uzatvorenú Dohodu o prenájme telocvične. 

 

1. Vstup do priestorov telocvične majú dovolený iba tí žiaci a športovci, ktorí majú 

pridelenú užívaciu hodinu. Za účasť oprávnených žiakov a športovcov zodpovedá  

vyučujúci, resp. zodpovedná osoba uvedená v Dohode o prenájme telocvične. 

2. Užívatelia telocvične môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených spolu so 

zodpovednou osobou, ktorá je prítomná počas celého pobytu v telocvični. Kľúče môže 

prevziať iba riaditeľkou poverená osoba  a to vždy 15 min. pred začiatkom činnosti a 15 

min. po skončení činnosti ich musí vrátiť danej osobe.  

3. Zodpovedná osoba pred začiatkom činnosti skontroluje stav telocvične. Zistené poruchy 

a škody vopred nahlási p. Jozefovi Pčolkovi alebo riaditeľke školy. 

4. Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou. 

5. Všetky úrazy je potrebné zapísať do knihy úrazov (žiaci a učitelia) a bezodkladne hlásiť 

vedeniu školy. 

6. Pri odchode z miestnosti skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky 

vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch. 

Je zakázané: 

1. do telocvične vodiť psov, 

2. vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku, 

3. vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov), 

4. nosiť jedlo, pitie a žuvačky. 

5. V priestoroch objektu telocvične je prísny zákaz fajčiť. Prevádzkovateľ telocvične si 

vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto prevádzkovom poriadku, ak si to 

vyžiadajú prevádzkové podmienky. Porušovanie prevádzkového poriadku telocvične 

môže mať za následok predčasné ukončenie platnosti Dohody o prenájme telocvične.  
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Príloha 5  

 

Zásady bezpečnosti práce pri vykonávaní povinnej a dobrovoľnej telesnej 

výchovy 

 

1. Vstup do telocvične a na ihriská je povolený iba pod dozorom vyučujúceho alebo s jeho 

súhlasom. 

2. Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný. 

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

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

papuče, šľapky, topánky, ortopedická obuv a podobne. 

Za športový úbor  považujeme  tepláky, bavlnené tričko či tielko, bavlnené alebo vlnené 

ponožky a športová obuv so svetlou podrážkou. 

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

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

potu. 

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

stiahnuté gumičkou. 

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

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

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

neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, telocvične a 

športovísk. V šatniach a na chodbe je počas prestávok zakázané behať, naháňať sa a strkať do 

spolužiakov. Chlapcom je zakázaný vstup do dievčenskej šatne a naopak. 

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

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

upozornenia vyučujúceho. 

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

vyučujúceho alebo podľa jeho pokynov. 

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

na kruhoch, preskakovanie švédskej debny, hojdanie na lane, šplhanie na lane a tyči, lezenie na 

závesné rebríky, cvičenie na kladine, skoky na žinenky bez pokynov, pomoci a záchrany 

vyučujúceho. VEĽMI PRÍSNE SA ZAKAZUJE lezenie po basketbalových konštrukciách, 

vešanie sa na basketbalové koše, sieťky, lezenie a vešanie sa na futbalové a hádzanárske bránky. 
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11. V prípade, že sa vyučujúci venuje inej činnosti, žiaci sú povinní podľa jeho pokynov dávať 

pomoc a záchranu spolužiakom pri cvičení. 

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

športovísk. 

13. NA HODINÁCH TV JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ ŽUŤ ŽUVAČKY! 

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

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

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

16. Každý úraz vyučujúci ihneď zapíše do knihy úrazov a do štyroch dní vyplní záznam o úraze. 

17. Všetkým je zakázané v telocvičniach, na ihriskách, v šatniach fajčiť a požívať alkoholické 

nápoje a iné omamné látky. 

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

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

pozitívna, je povinný so svedkami spísať záznam. 

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

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

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

a iné športové náradie. 

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

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

stavu. 

22. Žiaci, ktorí z vážnych zdravotných dôvodov nesmú vykonávať športovú činnosť, predložia 

riaditeľstvu školy žiadosť od rodičov podloženú lekárskym potvrdením. 
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Príloha 6  

Prevádzkový poriadok 

Pre učebňu výpočtovej techniky 

(vypracovaný v zmysle ust. § 6 ods. 1, písm. l) Zák. NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a následne 

Nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami) 

 

Všeobecné ustanovenia 

1. Učebňa výpočtovej techniky je pracovisko, určené na získavanie praktických skúseností žiakov 

pri práci na PC. 

2. Žiaci vstupujú do učebne iba na pokyn vyučujúceho, ktorému hlásia všetky prípadné zistené 

poruchy. 

3. Žiaci pracujú na PC výlučne pod dozorom vyučujúceho. 

4. Po ukončení práce sú žiaci povinní uviesť pracovisko do pôvodného stavu. 

5. Žiakom je zakázané: 

- vstupovať do učebne v inej obuvi než „prezuvkách“, 

- nosiť do učebne školské tašky, 

- jesť, piť a akýmkoľvek iným spôsobom znečisťovať pracovné prostredie, 

- zasahovať do silových i ovládacích prípojov jednotlivých káblov, demontovať kryty PC      

a opravovať poruchy, - z dôvodu ochrany pred PC - vírusmi, bez výslovného súhlasu 

vyučujúceho používať vlastné  nosiče (diskety, CS, DVD), 

- bez súhlasu vyučujúceho používať tlačiarne. 

 

Zásady ergonómie pri práci na PC 

1. Chodidlá, kolená a nohy 

 Počas sedenia sa musia chodidlá pevne a pohodlne opierať o dlážku. Používajte 

pracovný stôl a stoličku, ktorá umožňuje položiť si chodidlá pevne na dlážku alebo podložku.  

Pod pracovným stolom musíte mať dostatok priestoru pre nohy a kolená. Vyhnite sa 

koncentrovanému tlaku na spodnú stranu stehien a lýtka. V priebehu dňa si naťahujte nohy 

a obmieňajte ich polohu. 
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2. Oči 

 Dlhodobá práca na počítači môže byť vizuálne veľmi namáhavou úlohou a môže mať 

za následok podráždenie a únavu očí. Preto venujte očiam veľkú pozornosť.Nechajte oči 

oddýchnuť. Často doprajte očiam prestávku. Zhlboka dýchajte a pri prestávke sa povystierajte. 

Periodicky zameriavajte pohľad na vzdialený bod mimo monitora 

Nechajte si pravidelne vyšetrovať oči odborným lekárom. 

3. Ramená a lakte 

 Nastavte výšku stoličky tak, aby ste mali uvoľnené ramená, lakte pohodlne viseli vedľa 

tela a zápästia boli v rovine 

Kontrola výšky lakťov 

 Dajte lakte do výšky blízkej polohe radu G, H. Táto poloha umožňuje uvoľniť ramená. 

Ak máte dlhé ruky, môže byť pre vás lepšie mať lakte o niečo nižšie ako je tento rad kláves. 

Dôležité je tiež, aby ste mali pod pracovným stolom dosť miesta na kolená a nohy.  

4. Predlaktie, zápästie a ruky 

 Či už pracujete na stole alebo sedíte na pohovke, držte predlaktia, zápästia a ruky 

v priamej neutrálnej polohe. Pri písaní na klávesnici a používaní ukazovacích zariadení, 

neohýbajte zápästia. 

5. Chrbát 

 Používajte len takú stoličku, ktorá plne podopiera vaše telo. Rozložte rovnomerne svoju 

váhu a využívajte k podopreniu tela celé sedadlo a opierku. Ak má vaša stolička nastaviteľné 

operadlo, nastavte ho tak, aby jeho tvar zodpovedal prirodzenej krivke spodnej časti vašej 

chrbtice 

Urobte si pohodlie. 

 Vždy si overte, že máte dobre podoprenú dolnú časť chrbtice. V polohe, v ktorej práve 

pracujete, sa vždy musíte cítiť pohodlne. 

6. Monitor 

Namáhanie očí a únavu svalov na krku, pleciach a hornej časti chrbtice znížite správnym 

umiestnením monitora a nastavením jeho uhla. 

 Umiestnite monitor priamo pred seba. Aby ste určili pohodlnú vzdialenosť očí od 

monitora, natiahnite ruku smerom k monitoru a zaznamenajte polohu kĺbov prstov. Do tejto 

polohy umiestnite monitor. Musíte byť schopní jasne vidieť text na monitore. 

 Poloha monitora musí umožňovať, aby ste mali hlavu pohodlne vyváženú medzi 

plecami. 
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Nesmie vyžadovať nepohodlné naklonenie krku dopredu ani dozadu v akomkoľvek uhle. 

Môžete zistiť, že je pohodlnejšie umiestniť monitor tak, aby bol prvý riadok textu presne vo 

výške očí. Keď sa pozeráte do stredu obrazovky, musia vaše oči smerovať ľahko dolu. Veľa 

designov počítačov umožňuje umiestniť monitor na hornú stranu jednotky. Pokiaľ je monitor 

v hornej polohe príliš vysoko, môžete ho postaviť na dosku pracovného stola. Na druhej strane, 

ak stojí monitor na pracovnom stole a vy cítite nepohodlie na krku alebo v hornej časti chrbtice, 

môžete mať monitor veľmi nízko, a preto použite podstavec alebo monitor podložte napr. 

hrubou podložkou. 

 Sklopte monitor tak, aby bol čelom k vašim očiam. Obrazovka monitora a vaša tvár 

musia byť v podstate rovnobežné. Ak chcete skontrolovať sklon monitora, požiadajte niekoho, 

aby v strede obrazovky podržal malé zrkadielko. Ak sedíte v normálnej polohe, musíte vidieť 

v zrkadielku svoje oči. 

7. Klávesnica a ukazovacie zariadenie 

 Umiestnite klávesnicu, myš a ostatné vstupné zariadenia tak, aby ste ich mohli používať 

a pritom držať telo v uvoľnenej pohodlnej polohe. Klávesnica má byť položená priamo pred 

zamestnancom, výška lakťov musí byť približne rovnaká ako výška radu klávesnice, v ktorej 

sú písmená G a H, a zápästia mať rovno. 

Myš umiestnite bezprostredne po ľavej alebo pravej strane klávesnice.  

Práca s klávesnicou 

 Pozorujte svoj štýl písania na klávesnici a všimnite si, ako používate prsty a ruky. 

V palcoch a ostatných prstoch nesmiete mať zbytočné napätie. Sledujte, či máte pri písaní na 

klávesnici ťažký alebo ľahký úder.  

 

Všeobecné podmienky bezpečnej práce s PC: 

 Pracovné miesto poskytujúce primeraný priestor na zaujatie pohodlnej pracovnej 

polohy; 

 Dostatočné rozmery dosky pracovného stola alebo pracovnej plochy; 

 Vhodné klimatické podmienky (teplota v miestnosti, vlhkosť vzduchu); 

 Vhodné osvetlenie miestnosti a pracovného miesta; 

 Zdroje svetla nespôsobujú priame oslnenie a nevyvolávajú na obrazovke svetelné 

odrazy (zníženie denného svetla dopadajúceho na pracovisko zabezpečiť vhodným 

systémom nastaviteľného tienenia - vonkajšie žalúzie alebo vnútorné rolety umožňujúce 

reguláciu svetla); 
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 Hluk zo zariadení a hluk prenášaný z okolia nerozptyľuje pozornosť a neruší sluchovú 

komunikáciu; 

 Zakrytované všetky časti počítača; 

 Vhodne umiestnené elektrické šnúry a káble (vylúčenie zdrojov pádu napr. zakopnutím, 

úrazu elektrickým prúdom); 

 Pružné usporiadanie súčastí počítača; 

 Vhodný výber a umiestnenie obrazovky : 

- veľkosť obrazovky (čím väčšia obrazovka, tým lepšie), 

- najvhodnejšia plochá obrazovka, označenie symbolom CE, 

- poloha obrazovky ľahko prispôsobiteľná, 

- možnosť nastaviť jas obrazovky, sklon obrazovky, kontrast farieb,  

- znaky na obrazovke dobre čitateľné a zreteľne zobrazené, primerane veľké a s 

dostatočnou vzdialenosťou medzi znakmi a riadkami, 

- obraz na obrazovke ustálený, bez blikania alebo iných prejavov nestálosti, 

- sklon a výšku obrazovky upraviť tak, aby pohľad smeroval mierne dolu, 

- horná hranica zobrazovaných znakov na obrazovke najviac vo výške očí, 

- podstavec alebo stôl s nastaviteľnou výškou (ak je to potrebné). 

 Stabilné pracovné sedadlo, umožňujúce zaujať pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť 

pohybov : 

 Prispôsobenie umiestnenia klávesnice počítača a myši tak, aby : 

- predlaktie voči ramenu v pravom uhle, 

- klávesnica a myš v jednej rovine. 

 Voľba polohy a výšky klávesnice; 

 Znaky na klávesoch dostatočne kontrastné a čitateľné zo základnej pracovnej polohy; 

 Priestor pred klávesnicou dostatočne veľký (opora pre ruky a predlaktia); 

 Programové vybavenie vhodné pre vykonávanú pracovnú úlohu 

 Vhodné okuliare prispôsobené na prácu s počítačom; 

 Počas vykonávania práce na počítači je potrebné : 

- zaujímať správnu polohu pri sedení, 

- vykonať občasnú zmena polohy pri práci, 

- vykonať občasné cvičenie, 

- pravidelne prerušovať prácu s počítačom, 

- ak je potrebné používať špeciálne korekčné prostriedky 
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Príloha 7  

Školský poriadok ŠKD 

Riadenie a organizácia ŠKD 

1. Školský klub detí, ktorý je zriadený ako súčasť základnej školy, riadi riaditeľka základnej 

školy. ŠKD je zriadený podľa Vyhlášky MŠ SR číslo 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, 

školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a 

stredisku odbornej praxe. 

2. Predmetom činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov školy, činnosť 

oddychová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru, aktivity súvisiace s prípravou na 

vyučovanie a ďalšie formy voľnočasových aktivít žiakov. 

3. Pedagogickí zamestnanci ŠKD sú členmi pedagogickej rady. Zároveň sú členmi MZ 

4. Riaditeľka  určí počet oddelení ŠKD podľa počtu prihlásených žiakov. Oddelenie ŠKD sa 

ruší, ak počet žiakov v oddelení klesne na 12. 

Prevádzka ŠKD 

1. ŠKD je v prevádzke po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov 

a prázdnin denne od 11.00  hod. do 16. 30 hod., pričom sa prihliada na oprávnené požiadavky 

zákonných zástupcov žiakov a na ekonomické podmienky školy. 

2. Pred začiatkom popoludňajšej činnosti je vychovávateľka povinná mať vypracovaný 

plán činnosti na príslušný deň. Žiakov svojho oddelenia preberá od vyučujúceho po  

poslednej vyučovacej hodine. Získa potrebné informácie o žiakoch, prebranom učive a 

úlohách, odvedie žiakov do triedy určenej na prevádzku ŠKD. 

3. Žiaci sa od skončenia vyučovania zúčastňujú na činnosti vo svojom oddelení. 

4. Žiaci sa naobedujú s vychovávateľkou.  

Zaraďovanie detí do ŠKD 

1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú   na základe písomnej prihlášky podanej zákonným zástupcom 

žiaka.  Prihlášky sa spresnia vždy do 15. 9. školského roka. 

2. O zaradení žiaka rozhoduje riaditeľka  základnej školy. O vyradení žiaka rozhoduje riaditeľka 

základnej školy po prerokovaní s vychovávateľkou. 

4. Do ŠKD možno zaradiť žiaka aj na prechodné obdobie a na nepravidelnú dochádzku. 

5. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci z nižších ročníkov, prihlásení na pravidelnú 

dochádzku. 

Dochádzka detí do ŠKD 

1. Zápis žiaka do ŠKD je dobrovoľný, po zápise do ŠKD je dochádzka povinná. 
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2. Dochádzka do ŠKD sa denne eviduje. 

3. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho  odchodu 

z ŠKD uvedie zákonný zástupca v prihláške. Zmeny v dochádzke a odchode oznamuje zákonný 

zástupca písomne alebo telefonicky.  

4. Vychovávateľka uvoľní žiaka z ŠKD len na základe písomného alebo telefonickho 

oznámenia zákonného zástupcu žiaka. 

Preberanie detí 

1. Počas konania záujmových krúžkov, nepovinných predmetov vyučujúci preberajú deti od 

vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení činnosti ich odovzdávajú 

vychovávateľke. 

2. Dieťa preberá zo školského klubu zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným 

zástupcom, pokiaľ nie je v osobnom spise dieťaťa uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa z ŠKD. 

Ďalšiu zodpovednosť za dieťa vychovávateľka ŠKD nepreberá. 

3. Všetky zmeny o čase odchodu žiaka oznámi zákonný zástupca písomne vychovávateľke, 

ktorá následne zmenu poznačí do osobného spisu dieťaťa. 

4. Z ŠKD dieťa nemôže odísť svojvoľne. 

5. Pri vychádzke, výlete alebo inom podujatí organizovanom ŠKD mimo areálu školy 

zodpovedá vychovávateľ za dieťa až do príchodu do školy. Z miesta konania podujatia môže 

vychovávateľ uvoľniť dieťa iba na základe písomného súhlasu rodiča. 

 

Dodržiavanie zásad v jedálni 

1. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov v jedálni. Deti prichádzajú 

do jedálne spolu s vychovávateľkou. 

2. V jedálni sa žiak správa slušne, svojim správaním nevyrušuje ostatných stravníkov, nebehá, 

počká kým sa naobedujú aj ďalší spolužiaci. Po skončení obeda odchádza celé oddelenie 

spoločne. 

3. Žiaci, ktorí končia vyučovanie neskôr sa zhromaždia v ŠKD a odchádzajú na obed sami. 

4. Odhlasovanie a prihlasovanie na stravovanie v školskej jedálni, ako aj vyplatenie stravy 

zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa. 

 

Podmienky zaobchádzania s majetkom 

1. Každý žiak ŠKD je povinný šetriť majetok Základnej školy ako aj majetok školského 

klubu detí pri ZŠ. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí majetok školy alebo školského 

klubu je zákonný zástupca povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu. 
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2. Papiere, odpadky je žiak povinný odhadzovať do odpadových košov, na dvore do košov, 

prípadne do vriec určených na odpadky. 

3. Manipulovať s oknami a žalúziami ja zakázané, taktiež je zakázané otvárať veľké okná. 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 

1. Za bezpečnosť žiakov zodpovedá vychovávateľka. 

2. Prechod žiakov do klubu v priestoroch a areáli školy zabezpečuje vychovávateľka. 

3. Pre výchovnú činnosť v škole využívajú žiaci priestory – učebňa č. 6, areál 

školského dvora, telocvičňu, učebňu  IKT. 

4. Žiak sa zdržiava v priestoroch svojho oddelenia v čistom oblečení, v zdravotne nezávadnej 

obuvi - prezúvkach, ktoré používa aj v škole. 

5. Žiakom je zakázané nosiť do ŠKD predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie. Taktiež 

nosenie do ŠKD a požitie drog, omamných látok, liehových nápojov a zábavnej pyrotechniky 

sa zakazuje. 

6. Pri úraze, ktorý sa žiakovi ŠKD poskytne vychovávateľka predlekársku prvú pomoc 

zranenému. V prípade potreby zabezpečí prevoz zraneného na ošetrenie u lekára. 

7. Každý úraz, ktorý sa stane v ŠKD sa musí oznámiť v riaditeľni školy. Vychovávateľka 

je povinná s priebehom úrazu a následným ošetrením dieťaťa oboznámiť zákonného 

zástupcu. 

Dokumentácia ŠKD 

1. Dokumentácia ŠKD je určená zákonom NR SR číslo 245/52008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, 

ďalšie podrobnosti určuje Vyhláška MŠ SR číslo 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, centre 

voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. 

2. Za vedenie dokumentácie ŠKD je zodpovedná vedúca vychovávateľka ŠKD. 

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD 

1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je určený  na základe VZN zriaďovateľa ŠKD 

v sume 6 € za mesiac. 

3. Ak rodič odhlási žiaka v priebehu mesiaca z ŠKD nemá nárok na vrátenie alikvotnej 

čiastky príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD. 

4. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD sa uhrádza za mesiac dopredu, vždy do 10. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

5. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD a boli v 

ŠKD využité všetky primerané a dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne 

Riaditeľka  školy o vyradení žiaka z ŠKD. 


