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 Čl. I 
Preambula 

 
Školský poriadok  je súhrn pravidiel, ktorými je povinný riadiť sa každý žiak 

Základnej školy, Fatranská 14, Nitra. 
 

Žiak sa v škole správa slušne v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, 
dbá na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností 
sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava školský poriadok. Žiak sa tak správa 
aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady 
spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole, rodičom aj sebe. 

 
Cieľom školského  poriadku je, aby každé vystúpenie žiaka zodpovedalo pravidlám 

slušnosti, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými 
zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a príjemne 
prežiť roky povinnej školskej dochádzky. 
 

 
Čl. II 

Dochádzka žiaka do školy 
 
1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie  včas podľa rozvrhu. Povinne sa zúčastňuje 

činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. 
 
2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí a na záujmové útvary, ktoré 

zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD a do záujmových útvarov 
povinná. 

 
3. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností a 

vyzývavosti. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné 
hygienické potreby. 

 
4. Žiak slušne zdraví všetkých zamestnancov školy, pri rozhovore ich oslovuje pán – 

pani. 
 
5. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie 

sumy peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť. Nesmie nosiť do školy 
zbrane, výbušniny, drahé šperky, karty, návykové predmety (drogy, cigarety, alkohol) 
a látky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.   

 
6. Počas vyučovacích hodín, prestávok, školských akcií v budove školy, aj mimo nej  žiak 

nesmie používať mobilný telefón alebo tablet. Ak žiak tieto zariadenia do školy 
prinesie, odloží ich vypnuté do svojej šatňovej skrinky, alebo ich odovzdá tr. uč., ktorý 
ich uzamkne. Mobilný telefón a tablet nie sú učebnými pomôckami a za ich stratu 
alebo poškodenie nenesie škola zodpovednosť. Žiak počas vyučovania kontaktuje 
rodiča alebo zákonného zástupcu prostredníctvom učiteľa, prípadne tajomníčky 
školy. Použiť mobilný telefón a tablet môže iba v závažných a odôvodnených 
prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľky školy, alebo 
jeho povereného zástupcu.  
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7. Žiak nesmie zhotovovať zvukový alebo obrazový záznam žiaka alebo zamestnanca 

školy, bez jeho predchádzajúceho súhlasu. 
 

8. V prípade inej činnosti ako je vyučovací proces rešpektuje pokyny triedneho učiteľa. 
 
9. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom 

zákaze dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne 
nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti 
na organizovanej športovej akcii, na súťažiach a reprezentácii školy a klubu. Žiaka 
môže rodič písomne ospravedlniť z vyučovania pre chorobu najviac 3 po sebe 
nasledujúce vyučovacie dni v mesiaci, vo výnimočných a osobitne odôvodnených 
prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka 
alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť 
dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce 
vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia 
potvrdenie od lekára. 

 
10. Ak žiak počas školského polroku vymešká v určitom vyučovacom predmete viac ako 

40 % vyučovacích hodín a nemá dostatok známok počas hodnotiaceho obdobia, môže 
riaditeľka školy  na návrh vyučujúceho v danom predmete nariadiť komisionálne 
preskúšanie žiaka. 

 
11. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou 

formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho a triedneho učiteľa, 
na jeden až päť dní od triedneho učiteľa a na viac ako jeden týždeň od riaditeľky 
školy. Žiadosť predloží triedny učiteľ riaditeľke školy v dvoch vyhotoveniach. 

 
12. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia triednemu 

učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín. Každú neprítomnosť na vyučovaní 
rodičia ospravedlňujú písomne v deň nástupu do školy najneskôr do 48 hodín, inak 
budú vymeškané hodiny neospravedlnené. 

 
13. Ak sa u žiaka alebo v jeho rodine vyskytne nákazlivá choroba alebo pedikulóza, musia 

rodičia túto skutočnosť oznámiť škole. V takomto prípade môže žiak nastúpiť do 
školy iba s písomným súhlasom lekára. 

 
14. Každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v triednej knihe. 

Neospravedlnené vymeškané minúty sa sčítavajú. Za jednu až deväť 
neospravedlnených hodín udelí triedny učiteľ príslušné výchovné opatrenie. 
V prípade vyššieho počtu neospravedlnených hodín alebo nerešpektovania 
školského poriadku rozhodne o udelení zodpovedajúceho výchovného opatrenia 
pedagogická rada a riaditeľka školy. Každá neospravedlnená hodina bude 
prerokovaná so zákonným zástupcom žiaka a pohovor bude písomne 
zdokumentovaný. Ak bude počet neospravedlnených hodín 15 a viac, oznámi škola 
rodičov žiaka na príslušný úrad pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. 

 
15. Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu.  
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Čl. III 
Povinnosti žiaka pri príchode do školy 

 
1. Budova školy sa v ZŠ Fatranská otvára pre žiakov ŠKD o 6. 15 hodine, pre ostatných 

žiakov o 7. 30 hodine, v elokovanom pracovisku pre žiakov ŠKD o 6. 30, pre ostatných 
žiakov o 7. 30. Vyučovanie sa začína o 8. 00 hodine. 

 
2. Žiak prichádza do školy najneskôr 15 minút pred vyučovaním. Odíde do šatne, kde sa 

prezuje do hygienicky vhodných prezuviek, odloží ich do skrine, kabát prípadne 
vetrovku si odloží na vešiak v skrini a odíde do triedy. K odborným učebniam 
a telocvičniam  sa presunú žiaci pred začiatkom vyučovacej hodiny po dohode s 
vyučujúcim.  Na každú vyučovaciu hodinu prichádza riadne pripravený a aktívne sa 
zapája do výchovno-vyučovacieho procesu a iných prác a podujatí, ktoré škola 
organizuje. 

 
3. Na činnosti, ktoré organizuje škola v mimoškolských priestoroch, sa žiaci 

zhromažďujú na mieste a v čase určenom vyučujúcim po dohode s rodičmi a ich 
písomnom súhlase 

 
4. Žiaci I. stupňa, ktorí prídu do školy skôr ako o 7. 30 budú riadne navštevovať rannú 

zmenu ŠKD. Žiaci II. stupňa, ktorí prídu do školy skôr ako o 7. 30 sa budú 
disciplinovane zdržovať v priestore šatní a chodby pri učiteľskom vchode. Do tried sa 
môžu presunúť až po 7. 30 na pokyn dozorkonajúceho pedagóga. 

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

a u triedneho učiteľa. 
 

 
Čl. IV 

Správanie žiaka na vyučovacích hodinách 
 
1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými potrebami 

a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín.  
 

2. V prípade, že si žiak opakovane (dva a viackrát) bez vážnejších dôvodov neprinesie 
pomôcky na vyučovanie, bude mu udelené niektoré z výchovných opatrení podľa 
školského poriadku. 

 
3. Žiak po zazvonení na vyučovanie sedí na svojom mieste určenom podľa zasadacieho 

poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení 
hodiny, pozdraví vyučujúceho postavením sa mimo lavice. Vyučovacia hodina 
v odôvodnenom prípade nekončí zvonením, ale tým, že sa vyučujúci postaví pred 
žiakov a počká na ich pozdrav. 

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

spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje 
a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov. 

 
5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 
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6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. 
Ak tak neurobí, môže byť skúšaný a hodnotený známkou. 

 
7. Pri vstupe dospelej osoby do triedy žiak pozdraví postavením sa mimo lavice, okrem 

výtvarnej výchovy a pri písaní kontrolných prác. 
 
8. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho. 
 
9. Na hodiny telesnej a športovej výchovy sa žiak prezlieka do úboru podľa pokynov 

vyučujúceho. 
 
10. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť, prinesie písomné ospravedlnenie od 

rodičov. V prípade, že nemôže cvičiť viac ako jeden týždeň, musí vyučujúcemu 
predložiť potvrdenie od lekára. Lekárske potvrdenie musí priniesť i v prípade, že 
v krátkom slede opakovane nemôže cvičiť. 

 
11. Žiak je povinný riadiť sa na hodinách  technickej výchovy, informatiky a telesnej a 

športovej výchovy  podľa osobitného poriadku uvedeného v prílohe č. 1 
 
12. Každý žiak má chrániť pred poškodením budovu školy ako i vonkajšie i vnútorné 

školské zariadenie. Prípadné spôsobené škody je povinný uhradiť rodič, resp. 
zákonný zástupca žiaka  podľa rozsahu zavinenia. 

 
13. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi 

môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. I počas prestávok je potrebný súhlas dozoru. 
 
14. Svoje miesto každý žiak udržuje v čistote a poriadku. Šetrí učebnice a učebné 

pomôcky. Učebnice musia byť podpísané a zabalené. Ak žiak učebnicu stratí, musí ju 
zakúpiť alebo uhradiť v plnej výške. 

 
Čl. V 

Správanie sa žiakov počas prestávok 
 
1. Malé prestávky trvajú 10 minút, veľká je 20 minútová. Po 2. vyučovacej hodine žiaci 

v triede desiatujú, po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Po 6. vyučovacej 
hodine je 30 minútová obedňajšia prestávka.  

 
2. Po skončení hodiny si žiak odloží pomôcky a učebnice. Počas malých prestávok sa 

žiak zdržiava v triede, v prípade potreby ide na WC alebo do bufetu. Správa sa 
disciplinovane, nebehá, aby nespôsobil úraz sebe alebo spolužiakom. Cez veľkú 
prestávku sa môže zdržovať na chodbe a v prípade priaznivého počasia rešpektuje 
rozhodnutie dozor konajúceho učiteľa o presune na školský dvor. V triedach 
zostávajú iba týždenníci. Alergici sa zdržujú na prízemí pod dozorom jedného 
pedagóga. Veľkú prestávku žiak využíva na voľný pohyb, riadi sa pokynmi dozor 
konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z veľkej 
prestávky sa vracajú žiaci do tried 5 minút pred začiatkom nasledujúcej vyučovacej 
hodiny. 
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3. Počas vyučovania a prestávok je zakázané opúšťať školskú budovu (prípadne areál 
školy) bez súhlasu triedneho učiteľa. Súhlas môže udeliť učiteľ len na základe 
písomnej žiadosti rodiča (nie sms). 

 
4. Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky.  
 
5. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, telocvični, alebo v priestoroch 

cvičísk mimo budovu školy, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom 
prestávky presunú na patričné miesto v sprievode vyučujúceho. 

 
6. V budove školy sa správajú slušne, nevyrušujú hlučným a vyzývavým správaním. 

Dodržujú čistotu pred budovou, v triedach a sociálnych zariadeniach. Udržujú 
a zveľaďujú pracovné a životné prostredie. 

 
7. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať papiere a iné odpadky 

a vykrikovať po okoloidúcich. 
 
8. Žiak má vždy vystupovať slušne voči dospelým, ako aj voči spolužiakom. V prípade 

neslušného vystupovania (nadávanie, odvrávanie a pod.) môže byť žiak potrestaný 
v súlade s disciplinárnymi opatreniami. 

 
9. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom 

ako i podnecovať ostatných k vyššie uvedeným skutočnostiam. 
 
10. V prípade, že žiak je svedkom násilia, zosmiešňovania a ponižovania privolá na 

pomoc dozor konajúceho alebo triedneho vyučujúceho. 
 

Čl. VI 
 Odchod žiakov zo školy 

 
1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené a vyčistené podľa 

pokynov učiteľa. 
 
2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci 

a organizovane pod vedením učiteľa sa presunie do šatne. Žiaci, ktorí sa nestravujú, 
si zoberú svoje veci a opustia budovu školy, stravníci sa pod dozorom učiteľa 
disciplinovane presunú pred jedáleň, kde si nechajú veci a tašky na určenom mieste, 
príp. budú odprevadení ku svojím skrinkám a veci si uložia tam. Po ukončení obeda 
si zoberú svoje veci, prezujú sa a opustia školskú budovu. Prezuvky si žiaci nechávajú 
v šatni. Pri porušení týchto podmienok poisťovňa nevyplatí poistné. 

 
3. V učebniach po ukončení vyučovania nesmie žiak ponechať prezuvky, pomôcky, ani 

žiadne iné osobné veci. V prípade, že má žiak povolené triednym vyučujúcim 
ponechať si v škole pomôcky, musia byť uložené v uzamykateľnej skrini v triede. 

 
4. Po skončení vyučovania sa žiaci nesmú zdržovať v budove školy bez dozoru učiteľa. 
 
5. Zo školskej akcie konanej mimo školy môžu žiaci odísť domov i z iného miesta ako 

spred školy so súhlasom učiteľa len na základe písomného súhlasu rodiča.  
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Čl. VII 
Správanie v školskej jedálni 

 

1. Žiak je povinný mať včas zaplatené stravné na daný mesiac. 
 
2. Obedy sa vydávajú v čase od 12. 00 do 14. 00. Žiaci prichádzajú na obed až po skončení 

vyučovania (nie počas prestávok medzi vyučovaním).  
 
3. Žiakov odvádza do školskej jedálne vyučujúci, s ktorým mali poslednú vyučovaciu 

hodinu. 
 
4. Pred vstupom do jedálne si žiaci odložia tašky do vyhradeného priestoru šatní, príp. 

do svojich skriniek. 
 
5. Do jedálne vchádzajú na pokyn dozor konajúceho učiteľa. 
 

6. Počas stolovania a celého pobytu v jedálni sa správajú a stolujú kultúrne. 
 

7. V prípade nevhodného správania môže byť žiak vylúčený zo školského stravovania. 
 
 

Čl. VIII 
Iné povinnosti žiaka 

 
1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa. 
 
2. Ak žiak zistí odcudzenie svojej veci, oznámi to v deň odcudzenia triednemu učiteľovi, 

ktorý urobí ďalšie opatrenia. Ak žiak nenahlási odcudzenie v deň, kedy nastalo, 
nebude zohľadnené ako poistná udalosť. Za poistnú udalosť sa nepovažuje strata 
vecí. V prípade, že je v deň odcudzenia triedny učiteľ neprítomný, opatrenie je 
povinný urobiť vyučujúci, na ktorého hodine žiak svoju škodu zistil, prípadne dozor 
konajúci učiteľ. 

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

cigary, cigarety, elektronické cigarety, žuvací tabak a požívať alkoholické, kofeínové 
a energetické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky. 

 
4. Maľovanie si žiačky môžu dovoliť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Aj 

po písomnom súhlase zákonného zástupcu musí byť vzhľad žiačok slušný, nie 
vyzývavý a bez výstredností. 

 
5. Počas vyučovania a počas prestávok sa žiaci nesmú zdržovať v priestoroch šatní. 
 
6. Týždenníkov menuje triedny učiteľ. Ich povinnosti sú: 

- pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie 
podľa pokynov vyučujúceho, 

- na začiatku hodiny hlásia neprítomných žiakov, 
- cez prestávky vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu, 
- po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia 

na určené miesto, zatvoria okná, skontrolujú čistotu v triede, 
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- neprítomnosť vyučujúceho na hodine po 5 minútach nahlásia vedeniu školy alebo 
v zborovni, 

- zistené nedostatky alebo poškodený inventár triedy hlásia triednemu učiteľovi. 
 
7. Žiaci  9. ročníka sa riadia pri účasti na dňoch otvorených dverí organizovaných SŠ 

a SOŠ nasledovnými pokynmi riaditeľky školy: 
 

- Žiaci 9. ročníka majú právo zúčastniť sa na dňoch otvorených dverí, ktoré 
organizujú stredné školy a stredné odborné školy v Nitre. Žiak môže navštíviť 
najviac dve stredné školy. 

- Žiak musí najneskôr jeden deň pred účasťou na dni otvorených dverí priniesť 
triednemu učiteľovi informovaný súhlas rodiča o súhlase s návštevou príslušnej 
strednej školy. 

- Žiak je povinný priniesť triednemu učiteľovi potvrdenie z príslušnej strednej 
školy o účasti na dni otvorených dverí v danom termíne. 

- Informované súhlasy a potvrdenia zhromažďujú triedni učitelia. 
 

8. Žiak nesmie prostredníctvom internetu, sociálnej siete, alebo iných technických 
zariadení hanobiť dobré meno iného žiaka, zamestnanca školy, alebo školy. Nesmie 
touto formou publikovať hanlivé a vulgárne vyjadrenia, fotografie, alebo 
videozáznamy. 
 

9. V čase mimoriadnej situácie a prerušenia vyučovania rozhodnutím ministra školstva, 
ÚVZ SR a riaditeľkou školy sa žiak zúčastňuje dištančného vzdelávania, pripája sa na 
online hodiny, riadi sa rozvrhom schváleného pedag. radou, úlohy spracováva podľa 
harmonogramu, elektronicky komunikuje s učiteľom a pripravuje sa na vyučovanie. 

 
 

Čl. IX 
Práva žiakov 

 
1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, 

politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, 
majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelávanie. 

 
2. Každý žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí. 
 
3. Každý žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku. 
 
4. Má právo na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti. 
 
5. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj talentu, 

rozumových a fyzických schopností, na výchovno-vzdelávací proces primeraný jeho 
veku s dodržaním psycho-hygienických zásad výchovy a vzdelávania. 

 
6. Má právo, aby mu nové poznatky boli vysvetlené zrozumiteľne a aby sa na nejasnosti 

mohol spýtať vyučujúceho. Má právo na individuálny prístup vo výchove 
a vzdelávaní, rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav. 
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7. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať 
v primeranej lehote výsledok hodnotenia. 

 
8. Žiaci so špecifickými vývinovými chybami učenia, ktorí nie sú zaradení do špeciálnych 

tried, majú právo byť hodnotení ako žiaci v špeciálnych triedach.  
 
9. Žiak 5. až 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný 

najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky. 
 
10. Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci I. a II. polroku, má právo požiadať do troch dní, odo dňa, keď 
bolo žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie.  

 
11. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na 

triednických hodinách. 
 
12. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 
 
13. Má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému 

a duševnému násiliu. 
 
14. Žiak má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako 

vzdelávanie. 
 
15. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú 

voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami 
a záľubami. 

 
16. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 
 
17. Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy.  
 
18. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu 

podľa podmienok a možností školy. 
 
19. Žiak má právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych 

a iných aktivít, ktoré organizuje škola. 
 
20. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora drogovej prevencie. 
 

21. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti 
a využívania. 

 
Čl. X 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov 
 
Zákonný zástupca má voči škole nasledovné práva. 

 
1. Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie. 
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2. Bezplatné poskytovanie vzdelania pre svoje dieťa. 
 
3. 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 platnej legislatívy SR. 

 
4. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom. 
 
5. Informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa v čase triednych 

rodičovských stretnutí, konzultačných hodín jednotlivých učiteľov,                        alebo 
prostredníctvom internetovej žiackej knižky. V súrnych prípadoch je možné 
dohodnúť telefonicky alebo mailom stretnutie s učiteľom, zástupkyňou alebo 
riaditeľkou  aj mimo konzultačných hodín. 

 
6. Poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 
 
7. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 
 
8. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom školskej 

samosprávy. 
 
9. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľky školy. 
 
Zákonný zástupca žiaka má voči škole nasledovne povinnosti. 
 
1. Vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a 

na plnenie školských povinností. 
 
2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom. 
 
3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby. 
 
4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 
priebeh výchovy a vzdelávania. 

 
5. Nahradiť škole škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.  

 

6. Prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dbať o to, aby dieťa 
dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania 
podľa platnej legislatívy.  

 
7. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, rodič je povinný 

oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod 
ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom 
nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné 
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podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 
mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach. 

 

8. Zákonný zástupca informuje tr. učiteľa o chorobe aj počas dištančného vzdelávania, 
príp. iných dôvodoch, ktoré bránia žiakovi zúčastňovať sa dištančného vzdelávania. 
 

9. Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní doloží zákonný zástupca dokladmi v súlade 
so školským poriadkom. 

 
10. Zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa, pravidelne kontrolovať jeho 

elektronickú žiacku knižku. 
 
11. Zúčastňovať sa na triednych/plenárnych (ak je zvolený ako triedny dôverník) 

rodičovských schôdzkach. 
 
12. Rešpektovať konzultačné hodiny učiteľov a zákaz návštev vyučujúcich počas 

vyučovacej hodiny. 
 
 

Čl. XI 
Práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov 

 
 Práva pedagogických a odborných zamestnancov. 
  
1. Právo na zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností. 
 
2. Právo na svoju ochranu pred násilím zo strany žiakov, rodičov a iných osôb. 
 
3. Právo na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a 

prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj žiakov a rozvoj ich 
kompetencií. 

 
4. Právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti 

alebo výkonu odbornej činnosti. 
 
5. Právo na profesijný rozvoj. 
 
6. Právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti       

alebo výkonu odbornej činnosti. 
 
7. Právo slobodne využívať všetky občianske práva, ktoré majú všetci ostatní 

obyvatelia. 
 
8. Právo byť volení a voliť. 
 
9. Právo podať zamestnávateľovi sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého 

zaobchádzania v súlade s § 13 ods.1 a 2 Zákonníka práce 
 
 
 



Základná škola, Fatranská 14, Nitra 

 12 

Povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov vo vzťahu k žiakom a zákonným 
zástupcom. 
 
1. Chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu. 
 
2. Zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o 

zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do 
styku. 

 
3. Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich 

osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie. 
 
4. Usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka. 
 
5. Podporovať rozvoj záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania a podľa 

svojich možností sa na tejto činnosti aktívne zúčastňovať. 
 
6. Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, dopravných, 

požiarnych a iných predpisov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu 
zdravia v škole i v mimoškolských aktivitách /lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, škola 
v prírode, exkurzie, výlety.../ 

 
7. Viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane 

zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a 
zneužitím. 

 
8. Poskytovať žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú 

pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním. 
 
9. Pravidelne informovať žiaka a jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch 

výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným 
predpisom. Dané informácie zapíše učiteľ  internetovej žiackej knižky. 

 
10. Vytvárať v škole apolitické prostredie bez prejavov všetkých foriem extrémizmu          a 

neznášanlivosti. Dôsledne vysvetľovať žiakom nebezpečenstvo extrémistických 
prejavov a názorov. 

 

11. Vyučujúci informuje tr. učiteľa o tom, že žiak počas dištančného vzdelávania 
nereaguje na zadané úlohy, o neplnení si školských povinností, o neúčasti žiaka na 
dištančnom vzdelávaní. Tr. uč. následne kontaktuje zákonného zástupcu písomnou 
formou – mail a pod.. V prípade, že nenastane náprava tr. uč. kontaktuje vedenie 
školy. 

 

Čl. XII 
Režim dňa 

 
V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleným riaditeľkou školy. Začiatok a koniec 
vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 
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Vyučovací čas ZŠ Fatranská:   
 
Organizácia vyučovania: 
Budova Fatranská 14, Nitra   Budova Hlavná 82, Nitra 
 

1. hod.  8. 00  – 8. 45      1. hod.  8. 00  – 8. 45 
prestávka 10 min.      prestávka 10 min. 
2. hod.  8. 55 – 9.40      2. hod.  8. 55 – 9.40 
desiatová prestávka 10 min.    desiatová prestávka 10 min. 
3. hod.   9. 50 – 10. 35     3. hod.   9. 50 – 10. 35 
veľká prestávka  20 min.     prestávka  10 min.  
4. hod. 10. 55 – 11. 40     4. hod. 10. 45 – 11. 30 
prestávka 10 min.      prestávka 10 min. 
5. hod. 11. 50 – 12. 35     5. hod. 11. 40 – 12. 25 
prestávka 10 min.      prestávka 20 min. 
6. hod. 12. 45 – 13. 30     6. hod. 12. 45 – 13. 30 
   

 
Čl. XIII   

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, 
bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 

 
1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných 

školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 
 
2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia 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 
bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie 
úrazom. 

 
3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa, alebo najbližšiu dospelú osobu. 
 
4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na 

vážnejší úraz alebo ochorenie informuje vyučujúci rodičov, v prípade nutnosti 
zabezpečí žiakovi lekársku pomoc. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do 
zošita úrazov v deň úrazu. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania mimo dňa úrazu 
3 a viac dní, spíše sa Záznam o úraze. 

 
5. Za bezpečnosť žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú dozor 

konajúci učitelia, vyučujúci. 
 
6. Na škole sú zriadené dozory: 

- chodbový počas prestávok a pred vyučovaním 
- dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov 

 
7. V ostatných prípadoch za žiakov a počas ich presunov mimo hore uvedené objekty 

kontrolované dozormi zodpovedajú vyučujúci, pokiaľ neboli podmienky písomne 
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dohodnuté s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov inak. Všetci žiaci sú povinní 
rešpektovať dozor konajúcich učiteľov a zamestnancov školy. 

 
8. Pred konaním školských aktivít, ktoré prebiehajú mimo budovu školy, prinesie žiak 

vyučujúcemu, triednemu učiteľovi, alebo dozor konajúcemu učiteľovi písomný 
informovaný súhlas podpísaný zákonný zástupcom. Pokiaľ žiak neprinesie písomný 
informovaný súhlas, považuje sa to zo strany zákonného zástupcu za nesúhlas 
s akciou. V takom prípade zostáva žiak v škole s určeným pedagogickým 
pracovníkom.  

 
Čl.  XIV 

Organizovanie školských hromadných akcií  
 

1. Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka 
lyžiarsky výcvik alebo snowboardový výcvik (ďalej len "lyžiarsky výcvik"), plavecký 
výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode, ktoré podľa návrhov triednych 
učiteľov zaradí riaditeľka do plánu práce školy. Pred uskutočnením výletu, exkurzie 
a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a 
ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa 
zabezpečí náhradné vyučovanie. Pedagogický pracovník poverený vedením akcie 
predloží riaditeľke školy, alebo jeho zástupkyni  na schválenie vopred pripravený 
plán organizačného zabezpečenia akcie.  

 
2. Na akcii sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a 

programu akcie. V pochybných prípadoch môže učiteľ žiadať stanovisko detského 
lekára.  

 
3. Škola môže organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie. Miesto a zameranie 

exkurzie musia vychádzať z učebných osnov v rámci ŠkVP. Žiaci jednej triedy sa môžu 
počas školského roka zúčastniť najviac troch exkurzií trvajúcich viac ako 4 hodiny. 

 
4. Pedagogickým pracovníkom, ktorí sú poverení vedením akcie sa zakazuje brať so 

sebou bez povolenia riaditeľky školy vlastné deti. Všetci pedagogickí pracovníci sú 
povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor 
na akcii.  

 
5. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na akcii, treba vopred poučiť o organizačných a 

bezpečnostných opatreniach akcie.  
 
6. Na akcie si školy zabezpečia vyhradené autobusy alebo samostatné oddelenia v 

železničných vozňoch. Školské zájazdové autobusy musia byť viditeľne označené 
nápisom "Školský zájazd". V jednom autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej 2 
pedagogickí pracovníci.  

 
7. Školy v spolupráci s cestovnou kanceláriou alebo dopravným podnikom sú povinné 

žiadať, aby sa na školské zájazdy prideľovali len autobusy v dobrom technickom 
stave.  

 
8. Pri výletoch do hôr musia žiaci so sprievodcami postupovať len po určených 

turistických značkách, nedovoliť žiakom využívať skratky, vyhýbať sa letným 
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snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Žiaci môžu používať 
uzavreté lanovky. Nevyhnutné je zabezpečiť poistenie do hôr.  

 
9. Pri prechode cez vodnú plochu, sa môžu použiť len verejné hromadné vodné 

dopravné prostriedky. 
 
10. Kúpanie možno povoliť len na kúpaliskách schválených okresným hygienikom. Pri 

kúpaní v prírodných tokoch musí byť priestor preskúmaný a vyhradený. V 
nebezpečných prírodných tokoch sa kúpanie zakazuje. Žiaci, ktorí nevedia plávať sa 
môžu zdržiavať výlučne v priestore označenom pre neplavcov pod vedením 
inštruktora. Pri kúpaní v hlbokej vode môže do vody vstúpiť najviac 10 žiakov pod 
dozorom učiteľa. Pri kúpaní musí zabezpečiť dozor osoba, ktorá vie plávať a 
poskytnúť prvú pomoc. Žiaci, ktorí sa vo vode pokúšali prekročiť stanovené 
obmedzenia musia bezodkladne vyjsť z vody. Ďalší pobyt vo vode sa im môže podľa 
vážnosti priestupku obmedziť alebo celkom zakázať.  

 
11. Člnkovanie je povolené len tam, kde to štatút riek povoľuje. Na člnku musí byt' 

sprievodca, ktorý je dobrý plavec. Pri člnkovaní musí mať každý žiak na sebe 
záchranný pás/vestu.  

 
12. Pre žiakov I. stupňa sa organizujú najviac 1 dňové výlety. Pre žiakov II. stupňa sa 

organizujú najviac 2 dňové výlety. Pre žiakov 2. stupňa, ak sa výlet organizuje ako 
tematický zájazd, turistické putovanie a je spojený s výchovno-vzdelávacím 
programom, možno ho predĺžiť o nasledujúci pracovný deň.  

 
13. Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na 5 pracovných dní. 
 
14. Pre žiakov prvého stupňa základnej školy vyučovací proces trvá denne štyri 

vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého stupňa trvá denne päť vyučovacích hodín. 
Vyučovacia hodina trvá 40 minút.  

 
15. Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 5 pracovných dní. 
 
16. Do školy v prírode s každou triedou základnej školy s počtom najviac 22 žiakov v 

triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých 
ročníkov prvého stupňa základnej školy, sa vysiela jeden učiteľ a jeden vychovávateľ. 
S každou triedou základnej školy s počtom najviac 25 žiakov v triede druhého až 
deviateho ročníka sa vysielajú dvaja učitelia. 

 
17. Škola v prírode, exkurzia, výlet sa môže uskutočniť iba v prípade, že z triedy (nie 

ročníka!) sa jej zúčastní viac ako 85 % celkového počtu žiakov.  
 
18. Pri organizovaní Školy v prírode (ďalej ŠvP) musí pedagóg poverený vedením ŠvP 

predložiť príslušnú dokumentáciu podľa Vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 riaditeľke 
školy. 

 
19. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy môže byť 

základný korčuliarsky výcvik pre žiakov 1. stupňa a základný lyžiarsky výcvik pre 
žiakov siedmeho ročníka. Korčuliarsky výcvik sa uskutočňuje na ľadovej ploche HK 



Základná škola, Fatranská 14, Nitra 

 16 

Nitra. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať lyžiarsky 
a plavecký výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov. 

  
20. Lyžiarsky výcvik sa organizuje formou päťdňovej, maximálne sedemdňovej 

sústredenej výchovno-vzdelávacej činnosti v období december až apríl. 
 
21. Pri organizovaní Lyžiarskeho výcviku postupuje vedúci výcviku podľa Vyhlášky MŠ 

SR č. 320/2008 o Základnej škole § 7 a podľa smernice č. 19/2017 o organizovaní 
lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku. 

 
22. Pri organizovaní korčuliarskeho výcviku dozorkonajúci pedagogickí pracovníci dbajú 

na dodržiavanie bezpečnostných opatrení (vhodné oblečenie, žiak pri korčuľovaní 
musí mať na rukách rukavice, vhodné korčule, pokrývka hlavy, žiaci sa pohybujú na 
ľadovej ploche len v sprievode dozorkonajúceho). Rozvrh hodín je počas 
korčuliarskeho výcviku upravený. 

  
23. Každý účastník hromadnej akcie musí byť oboznámený so zásadami zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia s preukázateľným potvrdením účastníka o ich 
akceptovaní. 

 
Čl. XV  

Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi,  
diskrimináciou a násilím 

 
1. V škole pracujú koordinátor prevencie drogových závislostí, výchovný poradca a 

školský psychológ, ktorí koordinujú činnosť pedagógov v oblasti boja proti drogám, 
diskriminácií, násilia a iným negatívnym sociálno-patologickým javom. Postupujú 
podľa plánu činnosti na daný školský rok. 

 
2. Ak je žiak ohrozovaný, fyzicky alebo slovne napádaný inou osobou musí danú 

skutočnosť oznámiť pedagógovi alebo na vedení školy čo najskôr. Ak o takejto 
skutočnosti vie zákonný zástupca musí postupovať podobne. 

  
3. V prípade zistenia alebo podozrenia užitia omamných látok pedagóg okamžite 

kontaktuje zákonného zástupcu žiaka. 
 
4. V prípade podozrenia zo záškoláctva pedagóg kontaktuje zákonného zástupcu žiaka 

a prostredníctvom riaditeľstva školy informuje odbor školstva MsÚ Nitra. 
 
5. Pri riešení týchto javov škola spolupracuje s CPPPaP alebo s inými inštitúciami tohto 

zamerania. 
 
6. V prípade dôvodného podozrenia ohrozenia zdravia a života žiaka, a ak zákonný 

zástupca súhlasil a podpísal informovaný súhlas, môžu členovia vedenia školy alebo 
školská psychologička nahliadnuť za prítomnosti žiaka do žiakových osobných vecí.  
Toto opatrenie je nasmerované v prevencii drogových závislostí, ako ochrana pred 
zneužitím alkoholických nápojov a pri podozrení zo  sebapoškodzovania zdravia 
žiaka. Nahliadnutie sa uskutoční v  prítomnosti  žiaka za účasti dvoch členov vedenia 
školy, alebo školskej  psychologičky.  

 

https://www.minedu.sk/data/att/11455.rtf
https://www.minedu.sk/data/att/11455.rtf
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Čl. XVI 
Výchovné opatrenia 

 
1. Pochvaly a iné ocenenia 
 

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, 
za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív, za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy 
v rôznych oblastiach činnosti. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.  
 
Škola udeľuje: 
- pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname, 
- pochvalu od vyučujúceho do internetovej žiackej knižky žiaka, 
- pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy s písomným oznámením 

rodičom, 
- pochvalu od riaditeľky školy pred kolektívom s písomným oznámením rodičom, 
- diplom, 
- pochvalu s knižkou alebo inou vecnou odmenou. 

 
2. Opatrenia na posilnenie disciplíny 
 

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú 
zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie 
previnenia a poklesu. Dbá sa pritom na dôsledné dodržiavanie prezumpcie neviny a na to,   
aby nebol žiak za ten istý priestupok či poklesok trestaný viackrát. 

Podľa § 22 vyhlášky 320/2008 o základnej škole udeľuje pokarhanie triedneho 
učiteľa triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 
Riaditeľka školy udeľuje pokarhanie od riaditeľky školy po prerokovaní v pedagogickej 
rade.  
 
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 
 
1)  zápis do poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu, 
2)  zápis do internetovej žiackej knižky, 
 
3) napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom s oznámením rodičom: 

 neplnenie si povinností počas dištančného vzdelávania v zmysle manuálu 
dištančného vzdelávania: nedodržiavanie termínov, absencia úloh po priestupku 
závažnejšieho charakteru, 
 po troch negatívnych zápisoch týkajúcich sa porušovania vnútorného poriadku 
školy  do klasifikačného záznamu, 
 za 1 – 4  neospravedlnené hodiny (aj počas dištančného vzdelávania). 
 

4)  pokarhanie od triedneho učiteľa pred kolektívom s písomným oznámením rodičom: 
 neplnenie si povinností počas dištančného vzdelávania v zmysle manuálu 

dištančného vzdelávania: zámerné vypínanie kamery, mikrofónu sebe, 
spolužiakovi, príp. vyučujúcemu, 

 po opakovanom priestupku závažnejšieho charakteru, 
 ak nenastalo zlepšenie v správaní a žiak dostal ďalšie 3 negatívne zápisy, 
 za 5 – 9  neospravedlnených hodín (aj počas dištančného vzdelávania). 
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5) pokarhanie od riaditeľky školy pred kolektívom s písomným oznámením rodičom: 
 za fajčenie vo vnútorných i vonkajších priestoroch školy alebo počas konania 

školskej akcie mimo priestorov školy, 
 za krádež vecí žiakov a zamestnancov školy, 
 za neúmyselné ohrozenie zdravia spolužiaka alebo zamestnanca školy, 
 za šikanovanie žiaka alebo zamestnanca školy, 
 za opakované vulgárne vyjadrovanie sa akýmkoľvek spôsobom pred žiakmi, 

učiteľmi a zamestnancami školy v priestoroch školy a na školských akciách mimo 
školy, 

 za nepovolené zhotovovanie zvukového alebo obrazového záznamu žiaka alebo 
zamestnanca školy, 

 ak nenastane zlepšenie v správaní a žiak dostane ďalšie 2 negatívne zápisy, 
 za 10 - 20 neospravedlnených hodín (aj počas dištančného vzdelávania), 
 

6) znížená známka zo správania: 
 na konci klasifikačného obdobia,  

o za používanie alebo prechovávanie alkoholu počas vyučovania alebo počas 
školskej akcie,  

o za opakované používanie tabakových výrobkov počas vyučovania alebo 
počas školskej akcie, 

o za preukázateľné užitie omamných a psychotropných látok počas vyučovania 
alebo počas školskej akcie,  

o za závažný prejav šikanovania žiaka alebo zamestnanca školy, 
o za úmyselné ohrozenie zdravia spolužiaka alebo zamestnanca školy, 
o ak nenastane zlepšenie v správaní žiaka, 

 
7) znížená známka zo správania II. stupňa: 

 za 21 - 45 neospravedlnených hodín, 
 ak predchádzajúce opatrenia neboli účinné,  
 

8)  znížená známka zo správania III. stupňa: 
 za 46 - 60 neospravedlnených hodín (aj počas dištančného vzdelávania), 
 ak predchádzajúce opatrenia neboli účinné, 

 
9) znížená známka zo správania IV. stupňa: 

 za viac ako  60 neospravedlnených hodín (aj počas dištančného vzdelávania), 
 ak predchádzajúce opatrenia neboli účinné a v správaní nenastala náprava, 

previnenia sú zámerné a obzvlášť závažné. 
 

Ak sa žiak po hodnotiacej pedagogickej rade na konci 2. polroka previní voči 
školskému poriadku a je mu udelené výchovné opatrenie pokarhanie triedneho učiteľa, 
pokarhanie riaditeľky školy, alebo znížená známka zo správania bude dané výchovné 
opatrenie prerokované v mimoriadnej pedagogickej rade. 
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Čl. XVII 
Všeobecné ustanovenia platné počas mimoriadnej situácie 

 
Článok XVII rešpektuje rozhodnutie ministra školstva zo dňa 13. mája 2021 a školský 
semafor zo 17. augusta 2021.  
 
1. S účinnosťou od 17. mája 2021, ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo 

školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia 
COVID-19  alebo  podozrenia  na  ochorenie  COVID-19, považuje sa to za mimoriadne 
prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky 
školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej 
triede alebo k viacerým triedam. Pre deti a žiakov bude zabezpečené dištančné 
vzdelávanie. 
 

2. S účinnosťou od 6. júla 2021 je riaditeľ povinný pravidelne nahlasovať informácie 
o situácii v škole každý pondelok a zároveň pri každej zmene situácie v škole 
z dôvodu výskytu COVID – 19. 
 

3. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť 
žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt 
ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. 

 

4. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno 
podľa bodu  1,  čas  poskytnutého  voľna sa  považuje  za  mimoriadne  prerušenie  
školského vyučovania v škole. 

 

5. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely 
poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom  poistení  v znení  neskorších  predpisov a  spôsobom  
určenom  Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného 
mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja 
tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia 
školou. 

 

6. Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích 
dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí 
predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o 
neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú 
známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. 

 

7. Zákonný zástupca  dodržiava  pokyny  riaditeľa  školy,  ktoré  upravujú  podmienky  
na  školský  rok 2021/2022, a rešpektuje  opatrenia  na  zaistenie  bezpečnosti  a  
ochrany  zdravia  detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.). 
 

 
Čl. XVIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Školský poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov, pedagogických a odborných 
zamestnancov. 
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2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s ním žiakov na prvej triednickej hodine 

školského roka. Zároveň sú povinní oboznámiť s ním každého rodiča žiaka triedy do 
30. septembra príslušného školského roka. 

 
3. Školský poriadok školy je otvorený dokument a môže sa v priebehu školského roka 

dopĺňať. 
 
4. Školský poriadok školy nadobúda platnosť 1. septembra 2021 a zároveň ruší 

ustanovenia Školského poriadku školy z 28. augusta 2019 s príslušnými dodatkami 
vydanými 26. augusta 2020, 10. septembra 2020 a 2. novembra 2021. 

 
5. Školský poriadok školy bol prerokovaný na Pedagogickej rade dňa 26. 08. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
             RNDr. Slavomíra Palková  

    riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 
 
Správanie žiakov na hodinách telesnej a športovej výchovy 
 
1. Žiaci odchádzajú do priestorov telocvične v sprievode vyučujúceho. Za sprievod 

žiakov na a zo zimného štadióna, futbalového ihriska, či iných športových priestorov 
zodpovedá učiteľ. 

 
2. Na začiatku vyučovacej hodiny žiak odovzdá vyučujúcemu hodinky, peniaze a mobil 

do úschovy. 
 
3. Na TSV je žiak povinný nosiť čistý cvičebný úbor.  
 
4. Žiak vykonáva všetky cvičenia len na povel učiteľa, cvičí podľa jeho nariadenia. 
 
5. Bez povolenia učiteľa žiak nevstupuje do telocvične, nemanipuluje s náradím, 

nenaháňa sa, trpezlivo čaká na povely učiteľa. 
 
6. Žiaci sa nesmú samostatne vzďaľovať z určených miest, ani cvičiť s inou skupinou 

žiakov. Aj necvičiaci žiaci sa zdržujú na určenom mieste a vykonávajú činnosť, ktorú 
im určil vyučujúci. 

 
7. Žiaci cvičia podľa presných a premyslených pokynov vyučujúceho, po predvedení 

ukážky. 
 

8. Nepochopenie pravidiel a nejasnosti akéhokoľvek druhu je potrebné konzultovať 
s vyučujúcim a až potom pokračovať v činnosti. 
 

9. Žiak sa ospravedlňuje pri nástupe na vyučovaciu hodinu, predloží lekárske 
potvrdenie, prípadne ospravedlnenie od rodičov. 
 

10. Akýkoľvek úraz, aj malé poranenie okamžite nahlási vyučujúcemu a ten spíše záznam 
o úraze. 
 

11. Žiaci, ktorí  zo zdravotných dôvodov nemôžu cvičiť po dlhší čas, požiadajú riaditeľku 
školy na základe odporúčania lekára o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy. 
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Správanie žiakov na hodinách technickej výchovy 
 
1. Žiak môže vstúpiť do školskej dielne iba v sprievode vyučujúceho. 
 
2. Do dielne musí mať primerané pracovné oblečenie. 
 
3. Na pokyn vyučujúceho kontroluje náradie, čistotu stola. Zistené nedostatky hlási 

vyučujúcemu. Poškodené náradie nepoužíva. 
 
4. Na svojom pracovisku udržuje čistotu a poriadok. 
 
5. Pri práci používa podľa nariadenia vyučujúceho ochranné pomôcky. 
 
6. Ak používa laky a moridlá, pracuje pri otvorenom okne. 
 
7. Šetrí náradie, zariadenie, ale aj suroviny s ktorými pracuje. 
 
8. Každé aj malé poranenie nahlási vyučujúcemu a dá sa ošetriť. 
 
9. Rozpracované výrobky si označí menom a uloží podľa pokynov vyučujúceho. 
 
10. Do kabinetu THD  vstupuje iba so súhlasom vyučujúceho. 
 
11. Po skončení práce urobí na pracovisku poriadok, skontroluje a uloží náradie. 

Prípadné poruchy nahlási vyučujúcemu. 
 
12. Umyje si ruky a v sprievode vyučujúceho opustí dielňu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


