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ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Školský poriadok bližšie upravuje práva a povinnosti žiakov, zákonných zástupcov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, je zostavený v súlade s 

nasledujúcimi právnymi normami: 

 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (napr.§ 153). 

2. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole  

3. Sprievodca školským rokom na daný školský rok 

4. Všeobecná deklarácia ľudských práv 

5. Deklarácia práv dieťaťa. 

6. Listiny základných práv a slobôd. 

7. Národný program boja proti drogám, Národná protidrogová stratégia v oblasti detí a mládeže 

v SR do roku 2020. 

8. Národný program prevencie obezity. 

9. Akčným plánom predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

10. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013-2020. 

11. Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a ŠZ. 

12. Národný štandard finančnej gramotnosti. 

13. Iných podkladov, napríklad: 

- analýza plánu práce - požiadavky partnerov,  

- plán koordinátorov, kontrolnej činnosti. 

 

 

Školský poriadok obsahuje tieto časti: 
 

A. Organizácia vyučovania 

B. Práva a povinnosti žiakov 

C. Práva a povinnosti zákonných zástupcov 

D. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu žiakov 

E. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

F. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí 

G. Výchovné opatrenia  

H. Záverečné ustanovenia 

I. Prílohy 
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A. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 
 

1. Príchod do školy je určený v čase od 7.20 do 7.40 hod. Začiatok vyučovania je o 7.45 hod. Vyučovacia 

hodina trvá 45 minút. Budova školy bude otvorená od 7.20 hod. 

2. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný 

rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. 

3. Vyučovanie začína aj končí modlitbou. 

4. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, v odborných učebniach .  

5. Počas vyučovania nie je dovolené vyrušovať žiakov a pedagógov. Pedagogickí zamestnanci a 

výchovný poradca majú konzultačné hodiny po individuálnej dohode podľa potreby. 

6. Budova školy je počas vyučovania zamknutá. 

 

Vyučovacie hodiny:                 Prestávky:  

1. hod.    7.45 –   8.30            8.30 –   8.40 (10 min.) 

2. hod.    8.40 –   9.25            9.25 –   9.35  (10 min.) 

3. hod.    9.35 – 10.20           10.20 – 10.35 (15 min. – veľká prestávka) 

4. hod.   10.35 – 11.20          11.20 – 11.30 (10 min.) 

5. hod.   11.30 – 12.15          12.15 – 12.20  (5 min.) 

6. hod.   12.20 – 13.05          13.05 – 13.30 (25 min.) 

7.hod.     13.30 – 14.10 

  

Školský klub detí 
1. ŠKD vychádza z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku má vypracovaný vlastný 

poriadok ŠKD. 

2. Prevádzka školského klubu: 

Každé ráno 6:30 - 7:15 a poobede po skončení vyučovania do 16:30 

3. Príspevok na úhradu za pobyt v ŠKD sa uhrádza sa do 10. dňa v mesiaci.   

4. Zapísaní žiaci prichádzajú do ŠKD hneď po skončení vyučovania. Sú povinní navštevovať ŠKD 

pravidelne a neprítomnosť ospravedlniť. 

5. Čas odchodu žiaka je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu musí rodič písomne 

oznámiť. Žiak nemôže svojvoľne odísť zo školského klubu. 

6. Dochádzku žiakov a správanie v ŠKD sleduje vychovávateľka a o problémoch informuje rodičov i 

triednu učiteľku.  
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B. PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŽIAKOV 

 

Práva žiakov 
1. Právo na vzdelanie –Vzdelávanie je bezplatné a prebieha v štátnom jazyku. 

2. Právo na ohľaduplné zaobchádzanie – Taktný a láskavý prístup zo strany učiteľov, zamestnancov 

školy a tvojich spolužiakov. 

3. Právo na názor – Môžeš slušným spôsobom povedať svoj názor, mať otázku k učivu a dostať na ňu 

odpoveď.  

4. Právo na objektívne hodnotenie. 

5. Právo na voľný čas – Prestávky vo vyučovaní stanovuje tento školský poriadok. 

6. Právo na omyl – Každý sa môže pomýliť, sme ľudia.  

7. Právo na ochranu pred diskrimináciu, šikanovaním, ponižovaním a týraním  

8. Právo zdravotne znevýhodnených žiakov – Žiaci so špeciálnymi potrebami majú právo na zvláštnu 

starostlivosť v zmysle zákona a odporúčaní. 

9. Všetky ostatné práva v súlade so zákonmi SR (najmä zákon 245/2008 Z.z.) a tiež s Deklaráciou práv 

dieťaťa. 

 

Povinnosti žiakov 
1. Príchod žiakov do školy  

 Do školy prichádzaj maximálne 25, ale minimálne 5 minút pred začiatkom vyučovania (medzi 7.20  a 

7.40).  

 Prezuj sa do zdravotne nezávadných prezuviek, ktoré nezanechávajú čierne stopy. Tenisky nie sú 

prezuvky! 

 Veci si odlož do skriniek na to určených. 

2. Dochádzka žiakov 

 Vyučovanie môžeš vymeškať iba z dôvodu choroby, pre vážnu udalosť v rodine a nepredvídané 

skutočnosti (kalamity a podobne). 

 Po nástupe do školy musíš ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením od 

rodiča, najneskôr do druhého dňa po nástupe do školy. V opačnom prípade sa neúčasť na vyučovaní 

považuje za neospravedlnenú! 

 Ak vymeškáš vyučovanie, si povinný sa zameškané učivo doučiť!  

3. Starostlivosť o zovňajšok, bezpečnosť  a svoje zdravie 

 Do školy príď vždy čisto upravený (bez extrémneho farbenia a úpravy vlasov, pearcingu, bez 

výrazného mejkapu, bez nosenia drahých šperkov). 

  Buď vždy vhodne oblečený/á. Za nevhodné oblečenie sa považuje oblečenie s vulgárnymi nápismi 

a obrázkami a vyzývavé oblečenie (mini sukne, mini šaty, priesvitné oblečenie, oblečenie s veľkým 

výstrihom, a podobne) – viď prílohu č.1 „DRESS CODE“.     
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 Na hodinu telesnej výchovy nastupuješ bez hodiniek, retiazok a iných ozdôb. Oblečený budeš mať 

vhodný cvičebný úbor s bielym tričkom (môže byť i s potlačou, obrázkom a pod.) a 2 páry cvičebnej 

obuvi (jeden pár,  ktorý nezanecháva čierne stopy do telocvične a druhý na vonkajšie aktivity). 

 Cvičebný úbor nos pravidelne domov- treba ho vyvetrať a oprať. 

 Na všetkých hodinách musíš dodržiavať bezpečnostné predpisy pre daný predmet, s ktorými budeš 

oboznámený a tiež tento školský poriadok! 

4. Správanie počas vyučovania 

 Na vyučovanie príď vždy včas, pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré si si pripravil cez 

prestávku. 

 Do školy si prines iba veci potrebné na vyučovanie. Nenos do školy väčšiu sumu peňazí, šperky, 

notebook, tablet a podobne – ak sa ti tieto veci stratia, alebo poškodia- škola sa tým nebude 

zaoberať! 

 V škole rešpektuj pokyny učiteľov i ostatných zamestnancov školy. 

 Po zazvonení si sadni na miesto, ktoré máš určené v zasadacom poriadku. 

 Na vyučovacej hodine dávaj pozor, aby ti nič neuniklo. Ak sa chceš niečo opýtať, alebo odpovedať, 

prihlás sa, nevykrikuj! 

 Pracuj tak, aby si nerušil svojich spolužiakov. 

 Na vyučovanie si vždy nos žiacku knižku. Ak ju zabudneš, postaraj sa, aby si v nej mal všetko 

bezodkladne dopísané. 

 Ak si mal nejaký závažný dôvod sa na vyučovanie nepripraviť, ospravedlň sa učiteľovi na začiatku 

hodiny.  

 Počas hodiny smieš opustiť triedu (alebo iný priestor, kde sa počas vyučovania nachádzate) len so 

súhlasom vyučujúceho! 

 Udržuj svoje okolie v čistote. To platí aj pre učebnice, zošity, pomôcky a podobne. 

 Nenič veci svoje, školské, ani veci svojho spolužiaka- budeš to musieť zaplatiť! V prípade, že sa vinník 

nenájde, škoda sa uhradí kolektívne. 

 Ak sa stal úraz, je tvojou povinnosťou to ihneď oznámiť prítomnému vyučujúcemu, prípadne dozor 

konajúcemu. 

5. Správanie počas prestávky 

 Počas malej prestávky zostaň v triede a využi čas na prípravu na nasledujúcu hodinu. 

 Správaj sa tak, aby si nerušil a neohrozoval svojich spolužiakov (napríklad krikom, behaním 

a podobne). 

 Cez veľkú prestávku môžeš opustiť triedu a byť na chodbe. 

6. Odchod zo školy 

 Po skončení vyučovania si daj do poriadku svoje miesto, okolie a vylož stoličku. 

 Z triedy odídeš až na pokyn učiteľa!  

 Zo školy choď hneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy. 

7. Povinnosti týždenníkov 

 Na začiatku každej hodiny nahlásia chýbajúcich. 

 Podľa pokynov vyučujúceho prinášajú a odnášajú učebné pomôcky. 

 Starajú sa o čistotu tabule. Dohliadajú na poriadok v triede. 
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 Prítomnému učiteľovi, alebo svojmu triednemu učiteľovi hlásia akékoľvek poškodenia a nedostatky 

v triede. 

 Cez veľkú prestávku zostávajú v triede, vyvetrajú za pomoci vetračiek (spodných okien). 

 Po skončení vyučovania odchádzajú z triedy ako poslední, pričom dbajú na to, aby bol v triede 

poriadok, okná boli pozatvárané, stoličky vyložené a svetlá zhasnuté, zastavená voda.  

 Informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpi na hodinu do 5 minút po zazvonení. 

 Vykonávajú iné úlohy, ktorými ich poverí triedny učiteľ. 

8. Správanie mimo vyučovania 

 Nezabúdaj, že aj mimo školy a cez prázdniny si stále našim žiakom! Správaj sa tak, aby si robil česť aj 

sebe, aj našej škole. 

 Vo večerných a nočných hodinách sa mimo domu zdržiavaj iba v sprievode zákonného zástupcu, 

alebo ním poverenej osoby. 

 Nezúčastňuj sa podujatí, ktoré sú v rozpore s kresťanskou morálkou a hodnotami našej školy. 

 Vulgárne vyjadrovanie nepatrí do úst žiadneho človeka, nech neznie ani z tvojho hudobného 

zariadenia. 

 

Čo je zakázané 
1. Do školy (ani na podujatia organizované školou) nesmieš nosiť, ani požívať alkoholické nápoje, 

energetické nápoje, cigarety, drogy a iné zdraviu škodlivé látky. Zákaz platí  aj v mimovyučovacom 

čase.  

2. Do školy (ani na podujatia organizované školou) nesmieš nosiť, veci ohrozujúce bezpečnosť a mravnú 

výchovu spolužiakov. 

3. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má vyššie uvedené veci v škole, prípadne porušuje 

vyššie uvedený zákaz, je tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi 

pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov. 

4. Nesmieš svojvoľne opustiť budovu, ani areál školy! 

5. Do školy (ani na podujatia organizované školou) nenos predmety, ktoré by mohli rozptyľovať 

pozornosť ostatných žiakov.  

6. Počas vyučovania nesmieš nahrávať obraz ani zvuk na žiadne záznamové médiá (mobilný telefón, 

MP3,...) Tiež je zakázaná komunikácia prostredníctvom akýchkoľvek digitálnych technológií (napr. 

smart hodinky a pod.) Porušenie tohto príkazu je chápané ako hrubé porušenie školského poriadku 

7. Ak máš v škole mobilný telefón, musíš na ňom vypnúť zvuky a mať ho uložený v zamknutej šatňovej 

skrinke počas celej doby vyučovania – od vstupu do školy do odchodu zo školy! Žiaci v budove nad 

zdravotným strediskom odovzdávajú mobilný telefón po príchode do školy triednej pani učiteľke, 

ktorá im ho po skončení vyučovania vráti. Počas pobytu v ŠKD budeš mať mobilný telefón v školskej 

taške. Použiť ho môžeš iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa 

alebo iného pedagogického zamestnanca.  

8. Ak vyššie spomenuté body (5 ,6 a 7) nebudeš rešpektovať, má učiteľ právo ti mobilný telefón, alebo 

vec, ktorá nie je na vyučovaní potrebná, odobrať. Tieto veci budú vrátené prostredníctvom triedneho 

učiteľa tvojmu rodičovi (zákonnému zástupcovi).  V prípade opakovaného porušenia tohto zákazu ti 

bude uložené výchovné opatrenie. 

9. Je zakázané poškodzovať majetok školy, spolužiakov, učiteľov a hocikoho iného. 

10. Nesmieš vstupovať do riaditeľne, zborovne, kancelárii školy a kabinetov bez dovolenia a prítomnosti 

učiteľov 
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11. Nepoužívaj vulgárne výrazy na adresu kohokoľvek. Tiež nevykrikuj z okna ani z okna nič nevyhadzuj! 

 

 

12. Nesmieš šíriť nevhodné a nepravdivé informácie o škole, školských zamestnancoch a žiakoch (najmä 

na internete). Si žiakom tejto školy, robil by si zlé meno aj sebe. 

13. Bez povolenia vyučujúceho nesmieš používať žiadne telocvičné náradie! 

14. Nesmieš bez dovolenia učiteľa alebo iného zamestnanca školy manipulovať s vrchnými oknami, ani 

s iným školským majetkom (napr. školský notebook, interaktívny displej, klavír a iné). 

 

 

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov k zamestnancom školy 
1. Maj úctu ku všetkým – k spolužiakom, k učiteľom i ostatným zamestnancom školy. 

2. V triede sa snaž budovať dobré vzťahy, nikoho nesmieš ponižovať, urážať, ani nesmieš nikomu 

ubližovať. 

3. Vyjadruj sa slušne a dôstojne! Nepoužívaj vulgárne výrazy. 

4. Všetky dospelé osoby v škole pozdrav a správaj sa k nim úctivo. 

5. Na začiatku hodiny pozdravíš vyučujúceho tak, že vstaneš.  

6. Nezabudni nás pozdraviť aj mimo školy – je to pekné a slušné. 

7. Prevádzkový zamestnanci školy (pani upratovačky, pán školník, pani ekonómka...) sa starajú o to, aby 

bolo prostredie našej školy čisté, aby všetko fungovalo tak ako má a aby bolo zabezpečené všetko, čo 

treba k chodu školy. Váž si ich prácu a buď im nápomocný.   

 

C  PRÁVA  A POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV 
 

Najbližším partnerom školy je rodina. Práva a povinnosti rodičov definuje zákon č. 36/2005 Z. z. 

o rodine a tiež zákon 245/2008 z.z. -školský zákon.  

 

K právam zákonných zástupcov patria napríklad: 
1. Právo na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie 

2. Právo oboznámiť sa so školským vzdelávacím plánom a školským poriadkom.  

3. Právo byť informovaný o výchovno – vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

4. Právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

5. Všetky ostatné práva v súlade so zákonmi SR. 

 

Medzi povinnosti zákonných zástupcov patria napríklad: 
1. Povinnosť prihlásiť školopovinné dieťa do školy a dbať, aby do nej dochádzalo pravidelne a včas. 

2. Povinnosť písomne sa vyjadriť k navrhnutému psychologickému vyšetreniu dieťaťa.  

3. Sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. 

4. Povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie, starať sa spoločne o deti, vytvárať 

zdravé rodinné prostredie, osobná starostlivosť o deti a domácnosť. 
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5. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

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

výchovy a vzdelávania. 

6. Nahradiť každú  škodu na majetku školy, ktorú žiak zavinil. 

7. Všetky ostatné povinnosti v súlade so zákonmi SR. 

 

Povinnosti zákonných zástupcov súvisiace s dochádzkou žiakov 

a uvoľňovaním z vyučovania: 
 

1. Ak sa žiak nemôže vyučovania zúčastniť pre vopred známu príčinu, je povinný to vopred oznámiť 

triednemu učiteľovi a písomne požiadať o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Uvoľnenie z 1 hodiny môže 

povoliť príslušný vyučujúci daného predmetu, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ. Uvoľnenie 

z viacerých vyučovacích dní povoľuje riaditeľ školy v zmysle platných smerníc MŠVVaŠ SR.  

2. Vyučovanie môže žiak vymeškať len z dôvodu choroby, pre vážnu udalosť v rodine (úmrtie v rodine, 

svadba, úradné predvolanie) a nepredvídané skutočnosti (kalamity, dopravné situácie…).  

3. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní a iných povinných školských akciách pre chorobu, rodičia sú to 

povinní oznámiť škole (triednemu učiteľovi) do 48 hodín. Ak si rodičia zanedbajú túto povinnosť, 

neprítomnosť žiaka sa bude považovať za neospravedlnenú. 

4. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný bezodkladne po nástupe do školy (najneskôr však do 

druhého dňa od nástupu do školy) ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným 

ospravedlnením rodiča (zákonného zástupcu), v opačnom prípade sa neúčasť žiaka na vyučovaní 

považuje za neospravedlnenú.  

5. Opakované neodôvodnené neskoré príchody do školy sa budú klasifikovať ako neospravedlnené 

minúty, ktoré sa budú sčítavať za hodnotiace obdobie. 45 neospravedlnených minút je jedna 

neospravedlnená hodina. 

6. O oslobodení žiaka (úplnom alebo čiastočnom) od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania lekára. Žiak, ktorý bol takto oslobodený, 

musí byť prítomný na vyučovaní predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. Ak je 

predmet, v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu , žiak sa 

vyučovania predmetu nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľa školy vydaného na žiadosť 

rodičov. 

7. Ak v rodine žiaka niekto ochorie na vážnu infekčnú chorobu, ohlási to žiak alebo jeho rodičia škole. Ak 

sa žiak vracia do školy po prekonaní vážnej infekčnej choroby, zákonný zástupca žiaka informuje 

triedneho učiteľa lekárskym osvedčením o bezinfekčnosti žiaka ešte pred jeho nástupom do školy, 

najneskôr však v deň jeho nástupu. Zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi resp. 

riaditeľovi školy každé vážnejšie ochorenie žiaka , ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany 

pedagógov.  

8. Ak žiak vymešká vyučovanie je povinný doučiť sa učivo. Pri dlhších absenciách môže byť vyskúšaný 

z učiva, kedy chýbal alebo súhrne z učiva celého polroka. 

9. Ak žiak v jednom klasifikačnom období vymešká z celkového počtu vyučovacích hodín predmetu 50% 

a viac, bude robiť komisionálnu skúšku v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu. 

 



CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA PALÁRIKA,  

                                            RAKOVÁ 705 

9 

 

 

 

D. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ A OCHRANU 

ZDRAVIA ŽIAKOV 
 

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 v škole 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. 

3. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať 

usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, učiteľa konajúceho 

dozor alebo najbližšiu dospelú osobu. 

5. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne zdravotník (z radov vyučujúcich) resp. vyučujúci žiakovi prvú 

pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O 

úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Úraz zapíše vyučujúci vykonávajúci dozor do Záznamu 

o neregistrovanom úraze. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o 

registrovanom úraze. Pri registrovanom školskom úraze sa postupuje podľa Metodického 

usmernenia č. 4/2009-R . 

6. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na 

akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť učitelia konajúci dozor. 

7. Úraz, ktorý sa stane počas prestávky, hlásia žiaci učiteľovi, ktorý vykonáva dozor. V škole sú zriadené 

dozory: dozory na chodbách, dozor v školskej jedálni.  

8. Úraz musí byť oznámený v ten deň, keď sa stal – ešte pred odchodom žiaka zo školy! 

9. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať učiteľov konajúcich dozor a pracovníkov školy. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tohto bodu je i príloha č.2  - Prevencia patologických javov 

 

 

Opatrenie pri ohrození bezpečnosti žiakov  
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, môže byť okamžité vylúčený z výchovy a 

vzdelávania a umiestnený do samostatnej miestnosti školy za prítomnosti pedagogického 

zamestnanca (§ 58 školského zákona). Na prešetrenie sa bezodkladne privolá:  

a) zákonný zástupca žiaka  

b) zdravotná pomoc  

c) policajný zbor  

 

Riaditeľ školy, resp. zástupca RŠ, vyhotoví o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia písomný 

záznam. 
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E. KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, 

OPAKOVANIE ROČNÍKA 
 

1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky ak: 

a) je skúšaný v náhradnom termíne, 

b) vykonáva opravnú skúšku, 

c) o preskúšanie požiada zákonný zástupca žiaka, 

d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

f) plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

g) má povolené individuálne vzdelávanie, 

h) ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

 

2. Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 

3. Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže na 

základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať opravnú skúšku. 

4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, klasifikuje sa z 

predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – stupňom prospechu 

nedostatočný. 

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

predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka. 

             

             

F. INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ 

 

1. Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo zdravotných 

dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy povoliť žiakovi individuálny študijný 

plán alebo študijné úľavy, individuálne vzdelávanie. 

2. Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľ školy vyhovieť žiadosti zákonného 

zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí v súlade s platnou 

legislatívou. Riaditeľ školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak vykonať rozdielové skúšky.  
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G. VÝCHOVNÉ OPATRENIA 
 

Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Výchovné 

opatrenia a znížené známky zo správania sa udeľujú podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy.  

 

 

 

1. Pochvaly a iné ocenenia: Udeľujú sa za prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za 

dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola môže udeliť :  

 

a) pochvalu od vyučujúceho    

b) pochvalu od triedneho učiteľa  

- za výborný prospech a vzorné správanie, 

- za účasť v školských a okresných súťažiach, prezentácií školy, účasť v projektoch 

  - za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,  

 - iné – po zvážení triedneho učiteľa, prípadne pedagogickej rady 

c) pochvalu od riaditeľa školy  

- za výborný prospech a vzorné správanie,  

- za úspešnú reprezentáciu školy v okresných, krajských i celoštátnych kolách 

- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin,  

- za verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou,  

- iné – po zvážení triedneho učiteľa, prípadne pedagogickej rady 

d) diplom, resp. vecná odmena - ocenenie riaditeľom školy na záver školského roka,  

- za úspešnú reprezentáciu školy v akejkoľvek oblasti, 

e) návrh na ocenenie žiaka v rámci cirkevných škôl Žilinskej diecézy, 

f) za statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život, alebo majetok, môže udeliť žiakovi pochvalu 

alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky. 

 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny: Ukladajú sa žiakom za opakované, závažné a hrubé  porušenia 

školského poriadku. Za porušovanie školského poriadku žiak nesie osobnú zodpovednosť. Podľa 

závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

 

a) Napomenutie triednym učiteľom 

Udelí sa žiakovi za: 

- Porušovanie školského poriadku 

- Neplnenie si školských povinností 

b) Pokarhanie triednym učiteľom 

Udelí sa žiakovi pred celou triedou triednym učiteľom po prerokovaní a schválení na pedagogickej 

rade za: 

- 1 neospravedlnenú hodinu  

- za opakované porušovanie ŠP a opakované neplnenie si školských povinností  

- za svojvoľné opustenie areálu školy 
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c) Pokarhanie riaditeľom školy 

Udelí sa žiakovi riaditeľom školy pred celou triedou po prerokovaní a schválení na pedagogickej rade 

za: 

- 2 až 7 neospravedlnených hodín zavinených žiakom 

- za vážne porušovanie ŠP  

- za úmyselné poškodenie školského majetku (popísanie, znehodnotenie lavíc, dverí, okien, 

skríň) s náhradou škody 

- podvádzanie (prepis známok, ...) 

- neslušné správanie, vulgárne vyjadrovanie 

- fyzické napadnutie žiakov 

- časté a úmyselné narúšanie vyučovania 

- krádež 

- za opakované svojvoľné opustenie areálu školy 

d) Znížená známka zo správania 2. stupňa 

Udelí sa žiakovi za: 

- 8 až 15 neospravedlnených hodín na vyučovaní zavinených žiakom 

- viacnásobné podvádzanie 

- znemožňovanie vyučovacieho procesu 

- opakované priestupky, za ktoré bolo udelené pokarhanie riaditeľom školy 

- za zápisy v klasifikačnom zázname 

- mimoriadne závažné porušenie školského poriadku 

- fajčenie, pitie alkoholu a užívanie legálnych a nelegálnych drog 

- používanie hanlivých, ľudskú dôstojnosť urážajúcich výrazov, arogantné a agresívne správanie 

voči spolužiakom a zamestnancom školy 

- fyzické a hrubé ublíženie na zdraví (bitka) 

- sexuálne obťažovanie 

- krádeže – aj mimo školy a vyučovania 

- šikanovanie, prejavy šikanovania žiakov alebo pedagógov po prvýkrát 

- šírenie a propagáciu drog v školskom prostredí 

e) Znížená známka zo správania 3. stupňa 

Udelí sa žiakovi za: 

- opakované priestupky, za ktoré bola udelená znížená známka II. stupňa 

- 16 až 50 neospravedlnených hodín na vyučovaní zavinených žiakom 

- správanie žiaka, ktoré je sústavne v rozpore s pravidlami správania 

- fyzické a psychické inzultácie (napadnutie) pedagóga po prvýkrát 

- opakované šikanovanie iných žiakov a pedagógov 

- priestupky riešené organmi činné v trestnom konaní 

- vandalizmus 

f) Znížená známka zo správania 4. stupňa 

Udelí sa žiakovi za: 

- opakované priestupky v bode 2e) 

- 51 a viac neospravedlnených hodín na vyučovaní zavinených žiakom 

- priestupky riešené orgánmi činné v trestnom konaní 

 

Žiakovi môže byť udelené výchovné opatrenie aj za skutky spáchané mimo školy! 
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Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej 

osoby par. 3 odst. 3 zákona 138/2019. Trestný zákon rozoznáva niekoľko skutkových podstát 

trestných činov. 

 

Rozhodnutie o udelení zníženej známky so správania schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v 

Pedagogickej rade školy, podľa závažnosti previnenia. 

 

Závažnosť každého priestupku či previnenie žiaka sa bude posudzovať individuálne.     Z každého 

riešenia závažného priestupku či previnenia sa vyhotoví písomný záznam. Riešenia priestupkov budú 

účastní triedny učiteľ, zákonný zástupca žiaka, výchovný poradca RŠ alebo ZRŠ, pri riešení šikanovania 

koordinátor pre prevenciu sociálno-patologických javov, podľa potreby sa sčasti riešenia priestupku 

zúčastní aj konkrétny žiak.  

 

H. Záverečné ustanovenia 
 

1. Školský poriadok je záväzný pre: 

 všetkých pracovníkov, ktorí majú s organizáciou uzavretý pracovný pomer 

 všetkých žiakov školy 

 zákonných zástupcov žiakov 

2. Za porušovanie školského poriadku nesie žiak osobnú zodpovednosť. 

3. Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

4. Ruší sa školský poriadok zo dňa  27.08.2019 

5. Školský poriadok je platný od 30.08. 2022 

 

 

Požiadavky na verejnosť 
1. Každý návštevník, ktorý vstúpi do objektu školy, je povinný sa ohlásiť a uviesť účel návštevy. 

Zodpovedný pracovník mu poskytne informácie, prípadne sprostredkuje kontakt s inými 

zamestnancami školy alebo žiakmi. 

2. Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy a do učební počas vyučovania, pokiaľ to 

nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupcom.  

3. Lektor (alebo iná osoba, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú či inú dohodnutú činnosť 

v školských priestoroch), je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce v zmysle stanovených 

legislatívnych noriem, za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených žiakov a zúčastnených 

zamestnancov školy na predmetnej činnosti, ako aj za ochranu školského majetku. Prevádzkovanie 

činnosti je späté s dodržiavaním daného školského poriadku a všetkých interných smerníc školy. 

 

 

 

V Rakovej 30.08.2022                   Mgr. Jozef Šimunek     

                             riaditeľ školy 
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Príloha č. 2   

PREVENCIA PATOLOGICKÝCH JAVOV 
 

I. Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych 

drog v školskom prostredí 
 

 

Opatrenia sú vytvorené  v zmysle vyhlášky č. 223/2022 o základnej škole v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 377/2004 v záujme zamedziť užívanie a šírenie drog a ostatných návykových látok v 

škole a súčasne v záujme zachovania všetkých práv dotknutých osôb  Dotknutými osobami sú žiaci 

Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705. 

Prevencia drogových závislostí 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 používaním narkotík a 

psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie. 

 

Žiakom je zakázané: 
a) fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou, 

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, návykové látky 

(drogy) a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, 

byť pod ich vplyvom v škole, pri činnostiach organizovaných školou, 

c) prechovávať návykové látky v škole, areáli školy, ako aj na akciách organizovaných 

školou, 

d) prinášať a distribuovať (dávať, predávať) alkohol a iné návykové látky (drogy) ďalším osobám, v 

škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. 

 

Čl. 1 

Postup pri riešení požitia alkoholu 
1. Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak požil alkohol v súlade s § 58 ods. 3 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ 

školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, prípadne zdravotnú pomoc a príslušné 

oddelenie Policajného zboru SR. 

2. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa previnil proti 

školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie. 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi. 
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5. Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, závažným spôsobom 

narušuje školské vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, prípadne polícia a bezodkladne 

zákonný zástupca žiaka. 

 

Čl. 2 

Postup pri riešení fajčenia 
1.Ak sa žiak previní proti školskému poriadku tým, že nerešpektuje zákaz fajčenia,  triedny učiteľ 

upovedomí preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka  a z pohovoru vyhotoví zápisnicu. 

2. Triedny učiteľ na pohovore upovedomí zákonného zástupcu s navrhovaným výchovným 

opatrením, ktoré bude následne prerokované na zasadnutí pedagogickej rady. 

3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa previnil proti 

školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie. 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 

zástupcovi. 

 

Čl. 3 

Postup pri riešení užívania iných návykových látok 
1. Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových látok 

alebo ich užíva v súlade s § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité 

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

pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, 

zdravotnú pomoc a príslušné oddelenie Policajného zboru SR. 

2. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný 

záznam. 

3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa previnil proti 

školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie. 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému 

zástupcovi. 

Čl. 4 

Postup pri riešení prechovávania legálnych (alkohol a tabak) a nelegálnych 

návykových látok 
1. Ak má pedagogický zamestnanec podozrenie, že žiak prechováva návykové látky, vyzve žiaka, aby 

vybral návykové látky z osobných vecí, nedotýkal sa ich a okamžite kontaktuje zákonného zástupcu 

žiaka a príslušné oddelenie Policajného zboru SR. 

2. O priebehu situácie sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše zákonný zástupca žiaka. 

3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi, ktorý sa previnil proti 

školskému poriadku, sa uloží výchovné opatrenie. 

4. Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi. 
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II. Opatrenia proti šíreniu myšlienok rasovej intolerancie, xenofóbie 

v školskom prostredí 
a) žiakom je zakázané akýmkoľvek spôsobom (symbolmi, nápismi, slovne) v škole propagovať hore 

uvedené myšlienky, 

b) pedagogickí pracovníci školy majú vhodným spôsobom v rámci vyučovania pôsobiť na žiakov pri 

rozvoji ich osobnosti s akcentom na ideu rasovej znášanlivosti, 

c) pedagogickí pracovníci a hlavne triedni učitelia budú monitorovať propagovanie týchto myšlienok 

(nápisy na laviciach, na odeve žiakov a iné) a budú prijímať účinné výchovné opatrenia. 

 

III. Opatrenia proti šikanovaniu 
a) šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie 

druhému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a 

opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine, ktorí sa z najrôznejších príčin nemôžu 

alebo nevedia brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na 

psychickom a fyzickom zdraví. Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp 

“SME ŠKOLA, KDE SA ŠIKANOVANIE NETOLERUJE V ŽIADNYCH PODOBÁCH.” 

b) v rámci účinnej prevencie šikanovania je pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie dôležité najmä: 

 vytvoriť pozitívnu klímu v škole, 

 navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi a jasne vymedziť možnosti 

oznamovať aj zárodky šikanovania (pri dôvernosti takýchto oznámení), 

 viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadoch šikanovania, 

c) metódy riešenia šikanovania: 

Odhalenie šikanovania býva niekedy veľmi ťažké. Najzávažnejšiu negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní 

hrá strach (alebo snaha o utajenie) u obetí, ale aj u agresorov a ďalších možných účastníkov. 

Pre vyšetrovanie šikanovania sa odporúča nasledovná stratégia: 

 zaistenie ochrany obetiam, 

 rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi, 

 nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami (nikdy 

nekonfrontovať obete a agresorov), 

 kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov, 

 využitie anonymnej dotazníkovej metódy, 

 zabránenie možnej krivej výpovede agresorov pri skupinovom násilí, izolácia agresorov bez možnosti 

dohodnúť sa na spoločnej výpovedi, 

d) opatrenia na riešenie situácie 

 informovanosť a poradenstvo pre rodičov obetí 

 odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť 

 zníženie známky zo správania, výchovné opatrenia 

 

 

 pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora prevencie, 

prípadne výchovného poradcu a ďalších pedagogických zamestnancov tak s rodinou obete, ako aj s 

rodinou agresora 


