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Duchnovičova 24, 066 01  Humenné 



V snahe rozvinúť potenciál každého študenta 
vedieme žiakov 

k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, 
pracovať tímovo, 

vzájomne sa rešpektovať, 
komunikovať a byť otvorený celoživotnému vzdelávaniu. 

Študentov vzdelávame 
a vychovávame k zodpovednosti, 

čestnosti a samostatnosti 
v duchu kresťanských hodnôt. 

 

 
 
 
 
 
 

Úvod 
 

Vnútorný poriadok školy je súhrn základných noriem spolužitia a 
spolupráce celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a ostatných 
zamestnancov školy. Jeho uplatňovanie v praktickom živote v podstatnej miere 
prispieva k zdarnému chodu školy. Vnútorný poriadok vydáva riaditeľ školy po 
prerokovaní s pedagogickými zamestnancami. 

Prijmite tento vnútorný poriadok školy nie ako obmedzovanie vašej 
osobnej slobody, ale ako snahu o vytvorenie takých podmienok, aby váš pobyt 
v tejto škole bol užitočný pre váš vedomostný, telesný a duchovný rast, 
budovaný na kresťanských zásadách, najmä na vzájomnej láske, úcte, 
porozumení a spolupráci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V zmysle Zákona č. 245/2008 Zb. zákonov, § 144, § 153, 
po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy, vydávame vnútorný školský 
poriadok s účinnosťou od  31. augusta 2013. 



 

Práva žiakov 
 
 
 

 

1.   Právo na  vzdelanie - každý žiak má právo na vzdelanie, ktoré nemôže 
učiteľ alebo vychovávateľ porušovať vyhadzovaním žiaka z triedy, 
obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo jeho vylučovania z určitých 
činností. Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. Právo na vzdelanie je 
škola povinná zabezpečiť v rozsahu dvoch hodín týždenne aj žiakovi, ktorý bol 
rozhodnutím riaditeľa školy oslobodený od povinnosti dochádzať do školy. 
Žiak má možnosť primerane využívať školské zariadenia, učebne, výpočtovú 
techniku a knižnicu. Žiaci majú právo na vzdelávanie v materinskom jazyku. 

 

 

2. Sloboda prejavu – každý žiak má právo slovom alebo písmom vyjadriť svoj 
názor, klásť otázky k učivu a dostať na ne odpoveď. Táto sloboda však nemôže 
byť absolútna – nemožno tolerovať prejavy, ktoré by vyzývali k rasovej, 
národnostnej či inej forme neznášanlivosti, ktoré by vzbudzovali pohoršenie 
alebo odporovali kresťanskej morálke. Oblečenie a úprava žiaka musia byť v 
súlade so základnými hygienickými požiadavkami, nebude sa tolerovať 
prejavovanie výtvarných alebo iných názorov formou poškodzovania školského 
majetku. 
Kladenie otázok nemôže svojím rozsahom obmedzovať právo ostatných žiakov 
na vzdelanie. 

 

 

3.  Žiak má právo  na názor – učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor na 
vyjadrenie vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, nezameriavať sa len 
na pamäťové reprodukcie predtým osvojených poznatkov žiakov. Žiak má právo 
na slobodné vyjadrovanie názorov vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho 
týkajú. K realizácii práva na názor môžu slúžiť okrem vyučovacích hodín aj 
triednické hodiny. 
V tejto činnosti má žiak aj právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. 

 

 

4.  Zákaz diskriminácie  - znamená, že so žiakom treba zaobchádzať na 
základe princípu rovnosti, že pre nich platia všetky práva bez ohľadu na rasu, 
farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, telesnú alebo 
duševnú nespôsobilosť. Rešpektovať treba ustanovenia zákona č.365/2004 Z. 
z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou (antidiskriminačný zákon). Keďže sme cirkevnou katolíckou 
školou rovnako treba rešpektovať štatút katolíckej školy, z neho napr. § 5. 



Prijímanie žiakov 
a) Cirkevná spojená  škola prijíma žiakov z katolíckych rodín, ale i žiakov iného 
vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú ochotní zúčastňovať sa na celom 
programe školy. 
b) Podmienkou k platnému prijatiu žiaka je písomný súhlas jeho rodičov alebo 
zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a 
morálky. 

 

 

5.  Právo  na informácie  - žiak má právo na  informácie týkajúce sa jeho 
osoby, výchovno-vzdelávacieho programu školy a možností, ktoré pre žiaka 
ponúka. Každý žiak má právo poznať vnútorný poriadok školy zahrňujúci práva 
a povinnosti žiakov. Škola vytvára možnosti na uľahčenie prístupu žiakov k 
informáciám (internet, knižnica, video, nástenky). Zároveň je v škole 
neprípustné šíriť informácie, ktoré by mohli ohrozovať zdravý telesný alebo 
duševný život žiakov a ohrozovať ich morálku. 

 

 

6.  Právo na objektívne hodnotenie - každý žiak má právo na objektívne 
hodnotenie. Vyučujúci musí žiakom oznamovať výsledok každej klasifikácie 
a hodnotenia, po ústnom vyskúšaní oznámiť žiakovi výsledok ihneď. Výsledky 
klasifikácie písomných a grafických prác a praktických cvičení musí oznámiť 
žiakovi a predložiť k nahliadnutiu do 14 dní; nepreťažovať žiakov, a tak 
ohrozovať ich zdravý telesný a duševný vývoj; zabezpečiť pravidelnú frekvenciu 
hodnotiacich činností. Termín písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 
minút a termín kontrolnej písomnej práce prekonzultuje učiteľ s triednym 
učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania; v jednom dni môžu žiaci robiť len 
jednu skúšku uvedeného charakteru. 

 

 

7.  Právo  na ochranu zdravia – úlohou učiteľov je vytvárať zdravé 
prostredie, resp. zdravú klímu triedy a školy a postupovať pri výchove tak, 
aby si žiaci postupne sami vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob 
života. Škola podporuje v spolupráci s rodičmi pitný režim pre žiakov a 
zdravé stravovanie v školskej jedálni. Zdravotne postihnuté dieťa má právo 
na osobitnú starostlivosť. 

 

 

Pri školskom úraze sa žiak okamžite obráti na vyučujúceho alebo dozor 
konajúceho učiteľa (vychovávateľa), prípadne na triedneho učiteľa. Ak sa jedná 
o úraz vyžadujúci lekárske ošetrenie, oznámi sa táto skutočnosť rodičovi, 
v prípade potreby sa zavolá rýchla zdravotná služba. 

 

 

8.  Právo  na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, využívaním a  
 zanedbávaním - voči žiakom nemôže byť uplatňované disciplinárne opatrenia, 
pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, 



nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky, zadržiavanie žiaka v škole po 
vyučovaní proti jeho vôli a pod.). Žiak nesmie vykonávať prácu na úkor jeho 
zdravia, vzdelávania, telesného, duševného alebo mravného vývoja. 

 

 

9.  Právo na ochranu súkromia, cti a povesti - vyjadrenia učiteľa týkajúce sa 
hodnotenia vedomostí, zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu 
urážať a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho sebahodnotenie, či postavenie 
v skupine spolužiakov. O žiakoch možno zhromažďovať len základné údaje, 
týkajúce sa identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, 
bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, osobné údaje týkajúce sa 
jeho zdravia a mentálnej identity. Zhromažďované údaje treba chrániť pred 
prístupom nepovolaných osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť. Rovnako 
nemožno zasahovať do rodinných vzťahov žiaka, porušovať listové tajomstvo , 
vystavovať žiaka ponižujúcim prehliadkam. 

 

 

10.  Právo  na ochranu a pomoc - dieťa má byť za každých okolností medzi 
prvými, ktorým sa poskytne ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na 
kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred 
šikanovaním. Za prejavy šikanovania sa napr. považuje: vyžadovanie služieb, 
peňazí, predmetov, či jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, 
verbálne a fyzické ponižovanie, urážky rodičov a podobne. Žiak sa v týchto 
prípadoch môže obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca školy, najmä však 
vyučujúceho, triedneho, prípadne dozor konajúceho učiteľa. 

 

 

11.  Právo  na pokojné zhromažďovanie sa a  združovanie - žiaci majú právo 
združovať sa na základe dobrovoľnosti v detských a mládežníckych 
organizáciách, záujmových a športových organizáciách, v záujmových krúžkoch 
na škole, zapájať sa do mimoškolských kultúrnych, športových a iných aktivít 
organizovaných školou. 

 

 
 

12.  Právo  na odpočinok  a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej  činnosti;  
 slobodnú účasť na  kultúrnom živote a umeleckej činnosti - pri tvorbe 
rozvrhu hodín treba rešpektovať zásady psychohygieny, vyučovacie hodiny 
nemôžu vyučujúci predlžovať alebo svojvoľne skracovať prestávky. 

 

 

13.  Právo na ochranu pred drogovými závislosťami - v priestoroch školy, 
školského klubu, školského areálu a tiež na akciách organizovaných školou platí 
zákaz fajčenia, zákaz prinášať do školy alebo na školské akcie alkoholické 
nápoje, drogy a požívať ich, ponúkať, predávať alebo inak rozširovať! Porušenie 
týchto opatrení bude považované za hrubé porušovanie školského poriadku 
a udelené prísne výchovné opatrenie (PRŠ či znížená známka zo správania). 
K riešeniu problému budú pozývaní rodičia, soc. kurátor a polícia. 



14.  Právo  žiakov so  špeciálnymi výchov no -vzdelávacími potrebami – 
na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, na vyučovanie pedagógom 
s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou. 

 

 

15.  Právo  na spravodlivý  proces  - žiak bude vypočutý, keď mu budú hroziť 
sankcie z porušenia školského poriadku, aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť 
a obhájiť sa. 

 

 

16.  Právo  na multikultúrne prostredie  - umožniť žiakom spoznávať 
spôsob života a kultúru žiakov z iných krajín, podporovať tak výchovu v 
duchu tolerancie a vzájomnej znášanlivosti. 



 

Organizácia vyučovania a dochádzka žiaka do školy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.hodina 
 

1.hodina 
 

2.hodina 
 

3.hodina 
 

4.hodina 
 

5.hodina 
 

6.hodina 
 

7.hodina 

7.00 7.45 8.35 9.40 10.35 11.30 12.20 13.15 

7.40 8.30 9.20 10.25 11.20 12.15 13.05 14.00 

 
 

 

1. Budova školy sa otvára ráno o 6:55 hod. Vstup do školy je len hlavným 
vchodom. Bočné vchody budú uzamknuté, otvárať sa budú len na presun do 
budovy ŠKD, ŠJ a na športoviská. Žiaci sa zdržiavajú do 7:25 hod. na školskom 
dvore, alebo na prízemí (pred kaplnkou, v AULE). Od 7:25 hod. je umožnený 
žiakom vstup do priestoru pred triedami a vzápätí do tried. Budova školy sa 
uzamyká o 7:45 hod. 

 

 

2. Žiak môže ísť do triedy zo vstupnej haly školy najneskôr o 7:40 hod. 
Oneskorené príchody sú evidované v triednej knihe a na vrátnici. Neskorý 
príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u 
triedneho učiteľa. Medzi tieto ospravedlnenia sa nerátajú neskoré príchody z 
dôvodu návštevy lekára (rodič doloží potvrdenie o návšteve lekára) alebo 
mimoriadna dopravná situácia. Každý neskorý príchod musí byť ospravedlnený 
rodičom alebo zákonným zástupcom. Po troch neskorých príchodoch 
ospravedlnených zo strany rodiča je každý ďalší neskorý príchod evidovaný ako 
neospravedlnený, o čom bude rodič informovaný. 

 

 

3. Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu včas. Príchod žiaka na vyučovaciu 
hodinu po zvonení, resp. po začiatku hodiny sa hodnotí ako oneskorený. 
Oneskorené príchody na vyučovanie sa evidujú v danom klasifikačnom období a 
sú súčasťou hodnotenia správania žiaka. Tri neospravedlnené oneskorené 
príchody sa evidujú vždy ako jedna neospravedlnená hodina. 

 

 

4. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. 
Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho 
vyučovania. 



5. Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí a na záujmové krúžky, 
ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD, do záujmových 
krúžkov povinná. 

 

6. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez 
výstredností. Všetci žiaci sú povinní pri príchode do budovy školy prezúvať sa v 
šatni do vhodných prezuviek (s podrážkou, ktorá nezanecháva stopy na 
podlahe) a odkladať si vrchný odev do šatní, ktoré sú každej triede určené. 

 

7. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. 
Klenoty, väčšie sumy peňazí, mobil a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú 
zodpovednosť. 

 

 

8. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné 
látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 

 

 

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

 

 

10. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom 
nariadenom zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, 
mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, 
alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a 
reprezentácii školy. 

 

 

11.O uvoľnenie z vyučovania pred vopred známou príčinou vyžiada rodič žiaka 
osobne, písomne alebo telefonicky z jednej vyučovacej hodiny od príslušného 
vyučujúceho, na jeden deň od triedneho učiteľa, na viac dní od riaditeľa školy. 

 

 

12. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod je 
zákonný zástupca povinný najneskôr v nasledujúci vyučovací deň oznámiť 
osobne, písomne alebo telefonicky (zo známeho, identifikovateľného – nie 
utajeného čísla) triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Pri návrate na 
vyučovanie je neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi 
ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Ospravedlnenie môže byť iba 
v žiackej knižke alebo v určenom slovníčku opatrenom pečiatkou školy. 

 

 

13.Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe 
ospravedlnenia zákonným zástupcom na jeden deň najviac 3-krát za školský 
polrok (v prípade neprítomnosti triedneho učiteľa zákonný zástupca požiada o 
uvoľnenie žiaka zastupovaním povereného učiteľa, resp. zástupcu riaditeľa či 



riaditeľa školy). Do ospravedlnení zákonným zástupcom sa zarátavajú aj 
ospravedlnenia neskorých príchodov na vyučovanie. 

 
 

14. Ak žiak reprezentuje iné organizácie ako školu, môže ho uvoľniť na základe 
písomného oznámenia organizácie so súhlasom zákonného zástupcu na jeden 
deň triedny učiteľ, na viac dní riaditeľ školy. 

 
 

15. V súvislosti s prípravou žiaka na vysokoškolské štúdium (konzultácie a iné) u 
žiaka 4. ročníka SŠ môže riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu 
uvoľniť žiaka na potrebný čas. 

 
 

16. Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého žiaka so 
súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne nadanému a talentovanému 
žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu. 

 
 

17. Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní 
učebných plánov umožniť žiakovi absolvovať časť štúdia v trvaní najviac jeden 
rok na príbuznej škole v zahraničí. V prípade potreby predpíše žiakovi vykonať 
rozdielové skúšky najviac z troch predmetov. 

 

 

19. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín v klasifikačnom období, 
upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť riaditeľa školy. V zmysle vyhlášky o 
stredných školách môže nariadiť riaditeľ školy komisionálne skúšky z učiva v 
celom rozsahu, alebo z tých tematických celkov, ktoré určí vyučujúci. Aby 
mohol byť žiak klasifikovaný v riadnom termíne, musí komisionálne skúšky 
vykonať do klasifikačnej porady, ináč je neklasifikovaný a koná ich najneskôr do 
dvoch mesiacov. 

 

 

20. Ak z niektorého predmetu žiak vynechá 25% a viac hodín v klasifikačnom 
období, vyučujúci do dvoch týždňov pred klasifikačnou poradou upozorní 
riaditeľa školy, ktorý môže nariadiť komisionálnu skúšku. Rozsah skúšky určí 
vyučujúci. Skúška musí byť vykonaná do dňa pred uskutočnením klasifikačnej 
porady, ináč je žiak z daného predmetu neklasifikovaný. 

 
 

21. Pri náhlom ochorení môže neplnoletý žiak počas vyučovania odísť na 
lekárske ošetrenie iba v sprievode dospelej osoby. 

 
 

22. Žiaci, ktorí celý školský rok nevymeškali ani jednu vyučovaciu hodinu, 
dostanú verejnú pochvalu od triedneho učiteľa. 



23. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase 
určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy. 

 
 

24. Žiaci sa v kaplnke, ktorá slúži na spoločnú alebo súkromnú modlitbu, 
správajú zvlášť dôstojne a nevyrušujú tých, ktorí sa modlia. 

 

 

Správanie žiaka na vyučovacích hodinách 
 

 
 

1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými 
potrebami a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín, nosí si žiacku 
knižku. Zdržiava sa iba v učebni, kde prebieha vyučovacia hodina. 

 

 

2. V prípade, ak si žiak opakovane, bez závažnejšieho dôvodu, neprinesie 
pomôcky na vyučovanie, zapíše sa to do Poznámok k práci žiakov v 
Klasifikačnom zázname a môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení 
alebo navrhnutá znížená známka zo správania. 

 

 

3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na mieste určenom podľa 
zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z 
triedy po ukončení hodiny žiak vstane na znak pozdravu. 

 

 

4. Ak sa žiak nemohol z vážnych príčin pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať 
domácu úlohu, ospravedlnení sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku 
vyučovacej hodiny. V priebehu hodiny sa ospravedlnenie neakceptuje. 

 

 

5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede 
spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje ani 
nevyrušuje, nežuje žuvačku, nenakrúca videozáznamy o spolužiakoch 
a učiteľoch, nepoužíva mobilný telefón. Mobilný telefón a iné digitálne 
zariadenia žiakov sú počas vyučovania a akcií organizovaných školou vypnuté. 

 

 

6. Počas vyučovania v záujme dodržania pitného režimu je možné piť zdravotne 
vyhovujúce nápoje. V prípade, že žiak počas vyučovania používa fľašu s 
nápojom spôsobom, ktorý narúša vyučovací proces, učiteľ má právo žiakovi 
fľašu odobrať a vrátiť po skončení danej vyučovacej hodiny. Počas vyučovacej 
hodiny nie je dovolená konzumácia jedál a sladkostí. 

 

 

7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa 
zdvihnutím ruky. 



8. Počas vyučovania môžu žiaci opustiť budovu školy a školský areál iba v 
sprievode pedagogického dozoru. Počas vyučovania, ktorého rozsah je určený 
rozvrhom hodín, nesmie žiak svojvoľne opustiť areál školy. Pri opúšťaní školy 
počas vyučovania žiak odovzdá na vrátnici priepustku podpísanú triednym 
učiteľom. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa i zastupujúceho pedagóga 
žiak upovedomí o opustení školy zástupcu riaditeľa alebo riaditeľa školy. 

 

 

9. Úctu učiteľom a zamestnancom školy vyjadrujú žiaci adekvátnym civilným 
alebo katolíckym pozdravom. 

 

 

10. Na hodiny TV sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov 
učiteľa TV. 
Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie 
ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako 
týždeň, musí vyučujúcemu TV predložiť potvrdenie od lekára. 

 

 

11. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje 
miesto a všetky spoločné priestory triedy a školy. 

 

 

12. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné 
spôsobené škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca 
nezodpovedného žiaka, podľa rozsahu zavinenia. Ak sa nezistí vinník, škodu 
nahradí kolektív triedy. Žiaci sú povinní nahlásiť škody vyučujúcemu alebo 
triednemu učiteľovi a tí to následne oznámia vedeniu školy. 

 

 

13. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi 
prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. 

 

 

14. Žiak má právo slušným spôsobom a vo vhodnom čase vyjadriť svoj názor a 
požiadať učiteľa, triedneho  učiteľa alebo  výchovného poradcu o vysvetlenie a 
riešenie problému. 

 

 

15. Žiak je povinný počas neprítomnosti na hodine využiť pomoc spolužiakov, 
prípadne s vyučujúcim konzultovať a prebratú látku dobrať. Je povinnosťou 
žiaka priebežne sa informovať o prebratej látke počas neprítomnosti v škole. 

 

 

16. Žiaci nesmú manipulovať s triednou dokumentáciou (triedna kniha, 
klasifikačný záznam) a prepisovať údaje v žiackej knižke. 

 

 

17. Žiak je povinný dať podpísať rodičovi známky v žiackej knižke minimálne raz 
do týždňa. 



 

Správanie žiakov počas prestávok 
 

 

1. Malé prestávky sú päť a desaťminútové a veľké prestávky po druhej 
vyučovacej hodine trvajú 20 minút. 

 

 

2. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú 
určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, 
vykonanie osobnej hygieny. Žiak desiatuje cez prestávku po druhej vyučovacej 
hodine. 

 

 

3. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky. 
 

 

4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci 
a tesne pred začiatkom vyučovacej hodiny sa disciplinovane presunú pred 
učebňu. 

 

 

5. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné 
odpadky, liezť na strechu školy. 

 

 

6. Počas veľkej prestávky sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov 
učiteľov na školský dvor, pri zlom počasí (v zimnom období) sú na chodbách 
školy. Vyhradené priestory je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na 
voľný pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu 
svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Do tried sa žiaci vracajú 5 minút pred 
začiatkom vyučovacej hodiny. 

 

 

7. Žiak má vždy voči dospelým (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom), 
aj voči spolužiakom vystupovať slušne. 

 

 

8. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si 
navzájom. Pri porušeniach tohto bodu je na riešenie prizvaný zákonný zástupca, 
sociálny kurátor, prípadne polícia. Za opakované porušenia tohto bodu je 
žiakovi navrhnuté jedno z výchovných opatrení alebo znížená známka zo 
správania. 



 

Odchod žiakov zo školy 
 
 
 

 

1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa 
pokynov učiteľa. 

 

 

2. Po skončení vyučovania uprace triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a 
organizovane (podľa pokynov učiteľa) sa presunie do šatne, kde sa prezuje, 
oblečie a opúšťa školskú budovu. 

 

 

3. Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú domov. Zdržiavať sa bez dozoru v 
budove školy nie je dovolené. 

 

 

4. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v šatni ŠJ a disciplinovane 
odíde do jedálne, kde čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady 
kultúrneho stolovania. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa v nej 
stravujú. Po obede žiak odchádza do šatne a domov. 

 

 

5. Zo školského klubu môže žiak odísť sám len na písomné vyžiadanie rodiča, v 
ostatných prípadoch si žiaka vyzdvihnú rodičia alebo rodinní príslušníci osobne. 

 

 

6. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. 
Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat 
žiakov domov. 

 
 
 
 
 

Iné povinnosti žiaka 
 
 
 

 

1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho 
učiteľa. 

 

 

2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí 
ďalšie opatrenia. Po preverení straty a jej uznaní uhradí poistenému žiakovi 
škodu poisťovňa. 

 

 

3. Týždenníkov menuje triedny učiteľ. Ich povinnosti sú: 
- pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie, 



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

okná a skontrolujú poriadok v triede, 
- ak odchádzajú do odbornej učebne, týždenníci uzamykajú triedu, 
- ak do 5 minút od začiatku hodiny nepríde do triedy vyučujúci, ich povinnosťou 

je upozorniť na to vedenie školy. 
 

 

4. Kolektívy tried sú povinné udržiavať svoju triedu a šatňu v čistote. Pred 
začiatkom vyučovania poverení žiaci uzamykajú šatňu. V prípade nalepených 
žuvačiek, čiernych šmúh na podlahe, popísaných lavíc a stoličiek a iného 
znečistenia triedny učiteľ zabezpečí raz za mesiac jeho odstránenie žiakmi 
triedy. Na konci školského roka žiaci odnesú všetky svoje osobné veci z tried 
a šatní domov. Na začiatku školských prázdnin sa všetky nálezy zlikvidujú ako 
odpad. 

 

 

5. Žiaci sú povinní šetriť školské zariadenie, šetrne zaobchádzať s učebnicami a 
učebnými pomôckami, nepoškodzovať ich, neničiť, nepremiestňovať školský 
majetok, neznečisťovať školské prostredie, nepísať po laviciach, stenách a 
dverách v sociálnych zariadeniach. V opačnom prípade žiak alebo jeho zákonný 
zástupca zabezpečí alebo uhradí odstránenie škôd. 

 
 
 
 
 

Oslovenie, pozdravy, komunikácia 
 
 
 

 

1. Žiak oslovuje všetkých zamestnancov titulom pán – pani. Pri prvom stretnutí 
počas dňa pozdraví každého zamestnanca školy. 

 

 

2. Ku spolužiakom sa správa priateľsky. 
 

 

3. Nepoužíva vulgárne výrazy a nebije sa. 
 

 

4. Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie sa 
považuje za šikanovanie. 

 

 

5. Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa 
považuje za porušenie VPŠ. 



 

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

 

 
 
 
 

1. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané 
fajčiť, používať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky a iné zdraviu 
škodlivé látky. Porušenie je riešené výchovným opatrením alebo znížením 
známky zo správania a predvolaním rodičov. 

 

 

2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach 
organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 
Ak žiak nerešpektuje školský poriadok, triedny učiteľ, resp. vedenie školy, môže 
rozhodnúť o jeho neúčasti na podujatiach a akciách organizovaných školou. 
Žiak je povinný zúčastniť sa náhradného programu, pokiaľ sa akcia koná v čase 
vyučovania a škola mu takýto náhradný program určí. 

 

 

3. Žiak počas sv. omše a školských akcií sa musí zdržiavať pri svojej triede, kde 
dozor vykonáva príslušný triedny učiteľ alebo poverený učiteľ. 

 

 

4. 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 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. 

 

 

5. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, 
dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

 

 

6. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi 
prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorení zabezpečí škola 
žiakovi lekársku pomoc. 
O úraze alebo ochorení škola informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše 
vyučujúci, ktorý ho zistí, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z 
vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o úraze za prítomnosti zákonného 
zástupcu žiaka. 



7. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas 
pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za 
bezpečnosť dozor konajúci učitelia. 

 

 

V škole sú zriadené dozory : 
- dozory cez prestávky na chodbách, 
- dozor v šatniach, 
- dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov. 

Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov. 
 
 

 

Klasifikačný poriadok, pochvaly a iné ocenenia, 
opatrenia na posilnenie disciplíny 

 
 
 

 

 1.HODNOTENIE SPRÁVANIA  ŽIAKOV  
 

Každý učiteľ školy bude hodnotiť správanie žiakov pri svojej pedagogickej 
činnosti priebežne. Priestupky žiakov vyučujúci zapíše do poznámok v 
klasifikačnom hárku. 
Výchovné opatrenia žiakov sa zapisujú do triedneho katalógu. 
Všetky výchovné opatrenia triedny učiteľ prerokuje menovite na triednom 
rodičovskom združení. 

 

 

 1.a ZÁ KLADNEJ ŠKOLY  
 

Správanie žiakov sa klasifikuje v zmysle Metodického pokynu č.  22/2011 na 
hodnotenie žiakov základnej školy čl. 3. 

 

 

1.b GYMNÁZIA  
 

Správanie žiakov sa klasifikuje týmito stupňami: 
1. Veľmi dobré (za správanie v súlade so školským poriadkom) 

2. Uspokojivé: 
- za 4-7 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka, 
- za opakované porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie triednym 
učiteľom nemalo účinok, 

- za neospravedlnenú neprítomnosť na akcii organizovanej školou v čase 
vyučovania podľa rozvrhu, 

- za vážne porušenie školského poriadku. 



Zníženú známku druhého stupňa zo správania navrhuje triedny učiteľ alebo 
vyučujúci po dohode s triednym učiteľom. 

 
 

 

3. Menej uspokojivé: 
- za viac ako 7 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného 
polroka, 
- za ďalšie porušenie školského poriadku po pokarhaní riaditeľom školy, 
- za vážne porušenie školského poriadku. 

 
 

 

 2.KLASIFIKÁCIA  ŽIAKOV  
 

1. Žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z jedného vyučovacieho 
predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne minimálne dvakrát, z 
toho aspoň raz ústne. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou 
ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka vyskúšaný 
minimálne trikrát, z toho aspoň raz ústne. 

2. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie. Po ústnom 
vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia 
písomných skúšok a prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k 
nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 

3. Počet kontrolných písomných prác stanovujú učebné osnovy. Jednotlivé 
druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa 
nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín kontrolnej písomnej práce 
učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. 
V jednom dni môžu žiaci absolvovať len jednu skúšku, ktorá trvá viac ako 25 
minút. 

 

 

 3.VÝCHOVNÉ OPATRENIA  
 

POCHVALY: 
- pochvala triedneho učiteľa pred triedou, 

- vecná odmena rodičovským spoločenstvom za účasť na súťažiach , 
- pochvala riaditeľom školy pred žiakmi školy so zapísaním na vysvedčenie za 
umiestnenie v súťažiach spojená s vecnou odmenou rodičovského združenia, 

- v prípade vyššej reprezentácie sa bude riešiť individuálne. 



OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY: 
 

 

1. Napomenutie triednym učiteľom vyjadriť za jednorazové porušenie 
vnútorného poriadku školy. 

 
 

2. Pokarhanie triednym učiteľom vyjadriť: 
- za opakované menšie porušovanie vnútorného školského poriadku, 

- za jednorazové väčšie porušenie vnútorného školského poriadku, 

- za 1-3 neospravedlnené vyučovacie hodiny. 
 

 

3. Pokarhanie riaditeľom školy vyjadriť za vážne porušenie školského poriadku 
alebo za opakované porušovanie školského poriadku (keď pokarhanie triednym 
učiteľom nemalo účinok). 

 
 

 

OPATRENIA NA POSILNENIE DISCIPLÍNY ŽIAKOV GYMNÁZIA 
 

 

1. Napomenutie triednym učiteľom vyjadriť za jednorazové porušenie 
vnútorného poriadku školy. Napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom sa 
vždy urobí na konci triednickej hodiny, a to ako úradné oznámenie pred 
triedou, najneskôr do jedného týždňa po zistení priestupkov. 

 

 

2. Pokarhanie triednym učiteľom vyjadriť: 
- za opakované menšie porušovanie vnútorného školského poriadku, 

- za jednorazové väčšie porušenie vnútorného školského poriadku, 

- za 1-3 neospravedlnené vyučovacie hodiny. 
 

 

3. Pokarhanie riaditeľom školy vyjadriť za vážne porušenie školského poriadku 
alebo za opakované porušovanie školského poriadku (keď pokarhanie triednym 
učiteľom nemalo účinok). Pokarhanie žiaka riaditeľom školy a ďalšie stupne 
výchovných opatrení vyhlási riaditeľ všetkým žiakom školy. 

 
 

4. Podmienečné vylúčenie zo školy za hrubé porušenie školského poriadku po 
zvážení pedagogickou radou. 

 
 

5. Vylúčenie zo školy 
- za každý ďalší priestupok spĺňajúci podmienku udelenia trestu podľa  

bodov 1-4 po podmienečnom vylúčení, 

- za hrubé porušenie školské poriadku. 



Vylúčenie zo školy môže byť podľa zváženia pedagogickej rady udelené aj bez 
predošlých nižších trestov v závislosti od závažnosti priestupku. 
O vylúčení rozhoduje pedagogická rada väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní za 
prítomnosti aspoň 90% členov pedagogickej rady. 
O každom udelení opatrení v bodoch 2 - 5 je triedny učiteľ povinný 
dokázateľným spôsobom informovať rodičov. 

 

 

Žiak, ktorému bolo udelené výchovné opatrenie v 3. a 4. stupni, nebude 
zaradený do výberových akcií. 

 

 

Všetky rozhodnutia pedagogickej rady v opatreniach posilňujúcich disciplínu 
žiakov sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať. 

 

 

Správanie žiaka sa hodnotí v zmysle §58 – opatrenia vo výchove, zákona NR SR 
č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, pričom v bode (3) uvedeného 
paragrafu sa uvádza: „Ak žiak svojim 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, riaditeľ školy môže 
použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a 
vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 
pedagogického zamestnanca a bezodkladne privolá 
a) zákonného zástupcu, 
b) zdravotnú pomoc, 
c) Policajný zbor. 

 

 

O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhodnotí riaditeľ školy písomný 
záznam. Vyhláška MŠ SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole uvádza pravidlá 
správania žiaka, pochvaly a iné ocenenia a v §22 Opatrenia vo výchove, ktoré sú 
nasledovné: 
(1) Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom 
preriešení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku 
školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. 
(2) Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení najmä 
napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, 
pokarhanie od riaditeľa; 
(3) Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom 
riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie 
od riaditeľa školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 
(4) O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným 
spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva 
žiakovi do katalógového listu žiaka. 



(5) Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v katalógovom liste 
žiaka podľa Metodického pokynu MŠ SR č.21,22/2011 na hodnotenie žiakov 
strednej, základnej školy, ktorý sa podrobne zaoberá touto problematikou. 

 
 
 
 

 

Postupy pri prechovávaní a užívaní legálnych a 
nelegálnych drog na škole 

 
 
 

 

1. V priestoroch školy a jej okolí je zakázané fajčiť, požívať alkohol. 
 

 

2. Pri porušení VPŠ v tomto bode sa žiak zúčastní pohovoru výchovnej komisie 
(triedny učiteľ, člen vedenia školy, výchovný poradca, rodič). 

 

 

3. V priestoroch školy je zakázané prechovávanie omamnej látky, 
psychotropnej látky, jedu alebo prekurzoru. Žiak, ktorý poruší VPŠ v tomto 
bode, alebo žiak, ktorý bude zvádzať iného žiaka na zneužívanie akejkoľvek 
návykovej látky (vrátene cigariet a alkoholu), sa zúčastní pohovoru výchovnej 
komisie (triedny učiteľ, člen vedenia školy, výchovný poradca, rodič) a bude 
nahlásený na polícii v príslušnom obvode a na sociálne oddelenie mestského 
úradu a soc. kurátorovi. 

 
 

 

Správanie sa žiakov na verejnosti 
 
 
 

 

1. Žiak reprezentuje katolícku školu aj na verejnosti, preto je povinný slušne sa 
správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní i cez prázdniny. Úctivo sa 
správa k svojim rodičom, súrodencom, priateľom i spolužiakom. Správa sa tak, 
aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy kresťana. 

 

 

2. Žiak je zdvorilý voči dospelým občanom, najmä chorým ľuďom a ženám, k 
starším ľuďom, uvoľňuje miesto v dopravných prostriedkoch. Je pozorný i k 
telesne postihnutým spolužiakom i občanom. Podľa potreby im ochotne 
pomáha. 

 

 

3. Na cestách, na uliciach i na križovatkách dodržiava dopravné predpisy. V 
mestách sa riadi pokynmi príslušníkov dopravných orgánov alebo svetelnými 
signálmi. 



4. Nesmie sa zdržiavať v podnikoch verejného stravovania, v ktorých sa 
podávajú alkoholické nápoje, dlhšie ako potrebuje na konzumáciu objednaného 
jedla a nealkoholického občerstvenia. 

 

 

5. Vo večerných hodinách ( po 22.00 hod. ) sa nesmie zdržiavať bez dozoru 
alebo vedomia rodičov na ulici, zúčastňovať sa na verejných kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatiach. 

 

 

6. Ak žiak verejne vystupuje, je povinný o tom informovať triedneho učiteľa, 
kvôli prehľadu o mimoškolskej aktivite žiaka. 

 

 

7. Žiaci, ktorí sa v škole i mimo nej správajú príkladne, ktorí si plnia svoje 
povinnosti, prípadne vykonávajú statočný čin, môžu dostať odmeny a pochvaly. 

 

 

8. Žiak sa nesmie zapájať do stretnutí so skupinami mládeže, ktoré vykonávajú 
trestnú alebo inak spoločensky škodlivú činnosť. V kontakte s cudzími ľuďmi je 
opatrný. 

 

 

9. Žiak je povinný i mimo školy chrániť si svoje zdravie; sú mu zakázané všetky 
činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé (napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, 
používanie zdraviu škodlivých látok, dlhodobá návšteva počítačových herní a 
pod.). 

 

 

10. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo 
školskej budovy a areálu školy (napr. do obchodu, ...). 

 
 

 

Práva a odporúčania pre rodičov (zákonných zástupcov) 
 

sa riadia v zmysle § 144 Z. z. č. 245/2008 . o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 

 

 

1. Práva rodičov: 
- poznať zameranie školy; oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom 

školy, 
- byť informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa, 
- zúčastňovať sa na činnosti školy, 
- požiadať učiteľa o konzultácie, 
- požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní, 
- pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho 

predmetu, 



- požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania, 
- spolupracovať s radou rodičov, zúčastňovať sa rodičovských združení, 
- byť prítomný na vyučovacom alebo komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa 

po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 
 

 

2. Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov): 
- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a 

na plnenie školských povinností, 
- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 
- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby, 
- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť 
priebeh výchovy a vzdelávania, 

- dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, 
- oznámiť bez zbytočného odkladu škole dôvod neprítomnosti žiaka v škole, 
- ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod je zákonný 

zástupca povinný najneskôr v nasledujúci vyučovací deň oznámiť osobne, 
písomne alebo telefonicky, (zo známeho, identifikovateľného – nie utajeného 
čísla) triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie je 
neplnoletý žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie 
podpísané zákonným zástupcom. 

 

 

3.Odporúčania pre rodičov: 
- rodič by mal informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných 

problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať, 
- rodič by mal pravidelne kontrolovať žiacku knižku a elektronickú ŽK, 
- rodič by nemal vstupovať do priestorov školskej jedálne a šatní sám, bez 

sprievodu zamestnanca školy, 
- rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s 

vyučovaním alebo výchovným procesom v škole, 
- rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a 

bezpečnosť žiakov školy, 
- rodič by mal zabezpečiť svojmu dieťaťu všetky potrebné (primerané) pomôcky 

na vyučovanie, 
- rodič by sa mal vyvarovať nevhodných prejavov na verejnosti na adresu žiakov 

a zamestnancov školy. 



Záverečné ustanovenia 
 

 
 

- Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy môžu navrhovať žiaci cestou 
triedneho učiteľa, pedagogickí zamestnanci pripomienkami na poradách alebo 
vedeniu školy, rodičia prostredníctvom výboru Rodičovskej rady. 

 

 

- Zmeny a doplnky po prerokovaní na pedagogickej rade alebo porade schvaľuje 
riaditeľ školy. 

 

 

- Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu uvádza §144 zákona NR 
SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

 

- Pravidlá správania žiakov ZŠ upravuje vyhláška MŠ SR č.320/2008 Z. z. o 
základnej škole. 

 

 

- Povinnosťou triednych učiteľov je so schválenými zmenami a doplnkami VPŠ 
oboznámiť žiakov na najbližšej triednickej hodine a rodičov prípadne zákonných 
zástupcov na najbližšom triednom stretnutí Rady rodičov. 

 

 

- Tento vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom schválenia 
riaditeľom školy. 


