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Vnútorný poriadok školy je súborom princípov a pravidiel pre žiakov ZŠ, ktorými sa riadi 

systém školskej komunikácie v priestoroch školy i mimo nej v čase školského 

i mimoškolského vyučovania v súlade  výchovno-vzdelávacím programom školy 

a príslušnými právnymi normami. 

Návrhy na doplnenie, zmeny a úpravy predkladajú riaditeľke školy (ďalej len RŠ) 

pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci a predseda Žiackeho parlamentu. 

Po prerokovaní v pedagogickej rade,  zriaďovateľom RŠ upraví vnútorný poriadok školy 

(ďalej len VPŠ). Po schválení oboznámi žiakov a zamestnancov školy s upraveným 

znením. Každý zamestnanec školy a žiak musí VPŠ v konečnej podobe zobrať na 

vedomie vlastnoručným podpisom.  

 

I. Povinnosti a práva žiaka 

 
A. Príchod do školy 

 

1. Žiak je povinný pravidelne dochádzať na vyučovanie tak dopoludnia ako i popoludní. 

Neúčasť na vyučovaní musí byť ospravedlnená zákonným zástupcom žiaka 

najneskôr do začiatku vyučovania! 

2. Žiak do školy prichádza včas, vhodne upravený, v Devíne najneskôr o 07:45 , I. 

stupeň najskôr o 07:30. Na Českej o 08:00, najneskôr 08:10. Pred začiatkom hodiny 

musí byť na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie 

vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 min. pre začiatkom vyučovania 

(činnosti), vyčkajú príchod vyučujúceho, ktorý žiakov vpustí do príslušnej učebne. 

3. Budova školy sa ráno uzavrie v Devíne o 08,00 hod., na Českej o 08:10 hod. 

4. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom.  

5. Žiak, ktorý neustále prichádza do školy neskôr na vyučovanie a neskoré príchody 

nemá ospravedlnené, môže mu byť udelená znížená známka zo správania (už za 4 

neospravedlnené hodiny do školy/ 1 neospravedlnená hodina = 4 neskoré príchody).  

6. Pri vstupe do budovy školy slušne a nahlas pozdraví všetkých dospelých (učiteľov, 

vychovávateľov, riaditeľku školy, školníka, správnych zamestnancov, pracovníčky ŠJ) 

a spolužiakov.  

7. Žiak sa v škole preobúva do zdravotne nezávadnej obuvi (pevné prezuvky bez čiernej 

podrážky). Odloží vrchné šatstvo a ide do triedy.  

 

B. Dochádzka žiakov do školy 
 

1. Žiak je povinný chodiť do školy včas, podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, 

ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, dochádzka do  

Klubu detí a záujmová činnosť je pre zaradených žiakov povinná.  

2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť 

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

dovolenie.  

3. Uvoľňovanie žiaka : 

- 1 hodina – TU, 

- 1 deň – TU, 

- 2 a viac pracovných dní – RŠ – písomnou formou, najneskôr tri dni pred 

uvoľnením žiaka zo školy. 
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Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť, písomnou formou od 

zákonného zástupcu žiaka alebo lekára. Neúčasť žiaka zákonný zástupca  oznámi 

telefonicky, prípadne osobne na sekretariáte školy alebo  TU . 

4. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi znížená známka zo správania až na 3. 

stupeň. 

 

C. Správanie žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební 
 

1. Dvere na triedach počas malých prestávok sú dokorán otvorené. 

            Žiak je počas malých prestávok vo svojej triede. Opúšťa ju iba v naliehavých 

            prípadoch (hygienické potreby, na želanie TU, iného vyučujúceho) alebo za účelom  

            kúpy desiaty v bufete na prízemí. Prestávky využíva na konzumáciu desiaty, na 

            prípravu učebníc a pomôcok na ďalšiu hodinu. Nie je dovolené desiatovať mimo 

            triedy a bufetu (hygienické a bezpečnostné dôvody).  

2. Všetky písomnosti a úradné veci (potvrdenia, prihlášky, ospravedlnenia,...) vybavuje 

žiak počas prestávok a pred vyučovaním cez TU. 

3. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci 

a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu.  

4. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky. 

5. Žiaci I.-IV. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. 

Žiaci V.-IX. ročníka odídu pred hodinou Tev (spoločne) do šatne a tam čakajú na 

učiteľa .  

6. Týždenníci cez prestávky triedy vyvetrajú, zotrú tabuľu a pripravia potrebné pomôcky 

na vyučovanie. Po skončení vyučovania týždenníci zabezpečia: 

- zotretie tabule, 

- vyčistenie tried od hrubej nečistoty, 

- uzavretie všetkých okien, vytiahnutie roliet, 

- odnesenie a odloženie pomôcok, 

- uzamknutie skríň, 

- vyloženie stoličiek, 

- upozornenie spolužiakov, aby v laviciach nič nenechávali (hygienické dôvody, 

mokré zotretie  odkladacieho  priestoru pod lavicou – pani upratovačka) 

 

D. Správanie na vyučovaní 
 

1. Žiak je po zazvonení na svojom mieste s pripravenými pomôckami a v tichosti 

očakáva učiteľa. 

2. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré 

si nesmie svojvoľne meniť. V odborných učebniach, určuje žiakovi miesto príslušný 

vyučujúci. 

3. Pri vstupe riaditeľa školy, učiteľa, vychovávateľa či inej povolanej osoby (tajomníčka, 

školník, upratovačka), pozdraví tak, že sa postaví vedľa lavice. Pri odchode dospelej 

osoby urobí tak isto. Pri Pv, Psp, Vv, písomných prácach, premietaní filmu a cez 

prestávky žiak nezdraví – nevstáva. Bez dovolenia učiteľa triedu neopúšťa. 

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

svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. 
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5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, o slovo sa prihlási 

zdvihnutím ruky. Pri vyvolaní sa postaví priamo (ak vyučujúci neurčí inak) a sadá až 

na pokyn učiteľa. Na otázky učiteľa odpovedá slušne, hlasno a zreteľne.  

6. Ak sa zo závažných dôvodov žiak nemohol na vyučovanie pripraviť, nemá domácu 

úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím vyučovacej hodiny. Učiteľ určí 

termín, dokedy žiak splní zameškané povinnosti.  

7. Žiak udržiava svoje miesto a okolie v čistote a poriadku, odpadky odkladá do 

odpadkových košov, nepíše po lavici a inom nábytku, neznehodnocuje školský 

majetok. Ak sa previní voči VPŠ v tomto smere, po zápise TU zákonný zástupca 

uhradí vzniknuté škody a žiak zjedná nápravu (čistením, uprataním,...) na pokyn 

vyučujúceho. 

8. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi, 

audiovizuálnymi prístrojmi, počítačmi môže žiak len so súhlasom učiteľa. Pri 

poškodení hradí škodu zodpovedný žiak alebo ak sa nezistí vinník, škodu uhradí 

kolektív triedy.  

 

E. Všeobecné povinnosti 
 

1. Stratu osobných vecí, drahých a cenných predmetov žiak hlási dozor konajúcemu 

učiteľovi alebo TU, ktorý urobí potrebné opatrenia (hľadanie predmetov, oznámenie 

na políciu, vyplnenie tlačiva pre poistnú udalosť). Žiak nesmie nosiť drahé a cenné 

predmety do školy. 

2. Žiak chráni svoje i spolužiakovo zdravie svojím ohľaduplným správaním.  

3. Všetci žiaci používajú oslovenie: pán, pani, RŠ, učiteľ, vychovávateľ, upratovačka, 

školník, kuchárka. Pri stretnutí a pri vstupe do miestnosti zdravia DOBRÉ RÁNO, 

DOBRÝ DEŇ, DOBRÝ VEČER. 

4. Má slušné a úctivé správanie voči všetkým pracovníkom školy.  

5. Dbá o dobré meno svojej školy i mimo budovy svojím: 

- slušným vystupovaním a konaním na verejnosti, 

- ohľaduplným správaním a prístupom k starým a chorým ľuďom, mladším 

deťom. 

5. Cestou do a zo školy dbá na dodržiavanie dopravných predpisov. V budove školy 

chodí po pravej strane chodieb a schodíšť.  

6. Žiak v školskej jedálni dodržuje pravidlá slušného správania a stolovania.  

7. Žiak ( rodič) je povinný hlásiť TU: 

- zmenu svojej adresy i rodičov, zmeny telefónnych čísel a pod., 

- zdravotné problémy, ktoré mu vznikli počas vyučovania (nevoľnosť, horúčka, 

úraz,...), 

- náhle nutné odchody zo školy (lekár,...). 

8. Ak žiak porušuje VPŠ a na nápravu nestačí učiteľovo bežné napomenutie a iné 

výchovné opatrenie, potrestá sa podľa závažnosti previnenia v zmysle klasifikačného 

poriadku (napomenutie TU, pokarhanie  TU, pokarhanie RŠ, znížená známka zo 

správania).  

 

9. Princípy udeľovania výchovných opatrení RŠ: 

a) Pokarhanie RŠ  je navrhnuté a po schválení pedagogickej rady udelené za  

    opakované porušovanie VPŠ a neospravedlnenú absenciu na vyučovaní. 

b) Pochvala RŠ  je navrhnutá a po schválení PR udelená v prípadoch reprezentácie 

školy v obvodnom, krajskom, republikovom meradle s umiestnením do 3. miesta,  
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za 1. miesto v školských súťažiach, za mimoriadne aktivity spoločenského významu 

(táto pochvala sa udeľuje nezávisle od hodnotenia správania. 

c)  Pochvaly a pokarhania RŠ sa značia v triednych výkazoch a do doložky na 

vysvedčení. Rozhodnutia o výchovných opatreniach prerokovaných v PR 

a schválených RŠ odovzdajú TU preukázateľným spôsobom (podpisom zákonných 

zástupcov) do 5 dní od ich vystavenia. Ak ide o pochvaly a pokarhania 

prerokované na klasifikačnej PR za I. štvrťrok a III. štvrťrok, triedni učitelia túto 

skutočnosť oznámia zákonnému zástupcovi. 

d)  Návrhy na pokarhania a pochvaly TU sú v kompetencii TU. 

 

F. Žiaci majú zakázané 
 

1. Vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a odpadky.  

2. Otvárať veľké okná. 

3. Nosiť klenoty, mobilné telefóny, väčšie sumy peňazí, notebooky a iné cennosti (ak sa 

tak stane, žiak nosí tieto veci na vlastnú zodpovednosť), vreckové nožíky a iné. 

   

4. Používať počas vyučovania mobilné  telefóny. Pri vstupe do budovy školy sú žiaci 

povinní mobilný telefón vypnúť, odložiť do uzamykateľnej skrinky na chodbe, na 

konci vyučovania pri odchode z budovy školy ho môžu zapnúť.  

 

5. Zdržiavať sa na WC mimo nutnej potreby, hádzať do pisoárov a mís tvrdé predmety, 

papiere, ovocie, desiaty a používané hygienické potreby (dievčatá). 

6. Zdržovať sa v triedach budovy školy bez dozoru a vedomia učiteľov 

a vychovávateľov.  

7. Konzumovať počas vyučovania akékoľvek jedlo alebo žuť žuvačku. 

 

G. Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice 

 
1. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské pomôcky a školské zariadenia, je povinný 

udržiavať v čistote a chrániť spoločný školský majetok pred poškodením. Je povinný 

nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.  

2. Akékoľvek poškodenie je žiak povinný v plnej miere uhradiť. 

3. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice a školské potreby odovzdá. . 

 

H. Starostlivosť o zovňajšok 
 

1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach 

oblečený a upravený vhodne a čisto.  

2. Zo zdravotných a hygienických dôvodov nie je vhodné používať v škole ako prezuvky 

športovú obuv. 

3. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami alebo po 

dohode s rodičmi triedny učiteľ zakúpi hygienické potreby z triedneho fondu 

a zabezpečí ich používanie v triede.  

4. Žiakom nie je dovolená výrazná zmena zovňajšku. 
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I. Samospráva triedy 
1. Žiacky kolektív triedy na II. stupni / po zvážení TU aj na I. stupni/ so súhlasom TU 

volí triednu samosprávu v tomto zložení: 

- predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, 

predkladá požiadavky triedy TU a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu 

funkcionárov triednej samosprávy,  

- podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti a vedie podľa potreby 

triednu kroniku, triedny časopis, 

- pokladník – vyberá od žiakov vstupné, predplatné za časopisy, náhradu škôd 

a pod., 

- referent pre záujmovú činnosť – organizuje mimoškolské podujatia triedy. 

 

                       Triedna samospráva je pomocným orgánom TU! 

 

1. Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje TU. Sú dvaja a ich mená sú 

zapísané v TK. Ich povinnosti:  

- pred vyučovaním zotierať tabuľu, pripraviť fixy, iné potreby na vyučovanie, 

- na každej hodine hlásia neprítomných spolužiakov, 

- cez prestávku vetrajú, polievajú kvety, dbajú o poriadok v triede, po zvonení 

o pokoj v triede (žiaci v tichosti očakávajú príchod učiteľa na hodinu),  

- po skončení vyučovania spolu s ostatnými spolužiakmi dajú do poriadku triedu 

(okná, tabuľa, stoličky, odpadky,...). 

 

2. Odchod žiakov zo školy 
 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, 

vyčistí si svoje miesto, okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na 

lavicu. V lavici nenecháva veci (poprípade výkres po Vv nechá uschnúť na vyloženej 

stoličke). 

2. Týždenníci podľa pokynov a nariadení VPŠ si splnia povinnosti. 

3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa 

odídu k šatňovým skrinkám.  

4. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed a ihneď domov.  

5. Zdržiavať sa v budove školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov! 

 

3. Práva žiakov 
 

1. Predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce vo svojej triede TU. 

2. Byť v nutných prípadoch uvoľnený z vyučovania (podľa pokynov VPŠ). 

3. Prestúpiť na inú školu (o prestup žiada zákonný zástupca). 

4. Zúčastňovať sa pravidelných lekárskych prehliadok. 

5. Konzultovať o svojich osobných i školských problémoch s TU, s výchovným 

poradcom, s RŠ v čase vyučovania i mimo vyučovací proces. Čas si žiak dohodne 

s príslušným pracovníkom školy.  

6. Môže získať pochvalu za plnenie povinností. 

7. Má právo vedieť známku za verbálnu odpoveď priamo na vyučovacej hodine, 

písomnú prácu do 10 dní od jej odovzdania a žiadať zapísanie známky do žiackej 

knižky.   
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8. Slobodne a slušným spôsobom prejaviť svoj názor . 

9. Pri poruchách správania sa a učenia sa má právo žiak vyhľadať školského psychológa 

a špeciálneho pedagóga a prijať ich poskytnutú službu. 

10.  Žiak má právo na prestávku, hygienu, zakúpenie desiaty v bufete podľa VPŠ, teplý 

obed v určený čas podľa rozvrhu hodín a VPŠ. 

11. Kvalitne odučenú vyučovaciu hodinu na najlepšej úrovni! 

12. Slušné zaobchádzanie zo strany pedagógov a iných pracovníkov školy. 

13. Oslovovanie krstným menom. 

14. Využívať záujmovú činnosť a byť účastný na prezentácii školy (súťaže a iné 

podujatia). 

15. Žiak má právo na komisionálne preskúšanie a opravnú skúšku. Ak má zákonný 

zástupca alebo žiak pochybnosť o správnosti klasifikácie na konci prvého alebo 

druhého polroku, môže do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedel o klasifikácii, požiadať 

riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie s uvedením dôvodu. Riaditeľka školy 

postupuje podľa metodických pokynov určených MŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov základných škôl. Stanoví trojčlennú komisiu na preskúšanie žiaka. Ak žiak 

získa z predmetu nedostatočný, riaditeľka školy určí opravnú skúšku v mesiaci august, 

žiakovi sú poskytnuté učebnice, tematické okruhy a možné konzultácie s vyučujúcim. 

RŠ postupuje podľa metodických pokynov MŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

základných škôl. Ak sa žiak na opravnú skúšku nedostaví, je hodnotený známkou 

nedostatočný. Rozhodnutím riaditeľky školy opakuje ročník.  

 

KAŽDÉMU ŽIAKOVI PRINÁLEŽIA PRÁVA, KTORÉ SÚ ZAKOTVENÉ VO VŠEOBECNEJ 

DEKLARÁCII ĽUDSKÝCH PRÁV A DOHOVORE O PRÁVACH DIEŤAŤA. 
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II. Povinnosti učiteľa, vychovávateľa 
 
 

Učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci sú povinní vychovávať žiakov v súlade s úlohami 

a cieľmi štátnej školskej politiky a neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-

vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú. 

 

1. V tomto smere sú zodpovední najmä za: 

- zabezpečovanie jednoty výchovy, vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj 

žiakov, 

- výchovu a vyučovanie žiakov, rozvoj ich duševných a fyzických schopností – 

pri tejto činnosti vychádzajú z najnovších poznatkov vedy a pokrokových 

kultúrnych tradícií, 

- plnenie vyučovacej povinnosti v určenej miere a zabezpečenie prác súvisiacich 

s vyučovaním a výchovnou činnosťou, 

- vzdelávanie samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho 

vzdelávania učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov, ak to vyžaduje 

potreba, sú povinní zúčastniť sa počas prázdnin sústredení alebo konzultácií, 

- sústavné utváranie dobrých vzťahov rodičov a verejnosti ku škole. 

-  sú povinní svojím konaním, osobným životom, vystupovaním poskytovať 

záruku správnej výchovy žiakov a zúčastňovať sa podľa potreby na výchove 

mimo vyučovania a zapájať sa do verejného života.  

 

2. Pri starostlivosti o žiakov sú učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci povinní 

najmä: 

- podporovať rozvoj záujmovej mimoškolskej činnosti žiakov, sledovať život 

a správanie žiakov mimo školy, 

- viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, 

k dodržiavaniu dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov 

príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu 

zdravia v školstve, pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie 

zdravia žiakov, dodržiavať metodické postupy, 

- zvoliť si adekvátny spôsob zabezpečujúci neformálny vzťah učiteľ-žiak pri 

riešení výchovných problémov, 

- vykonávať pedagogický dozor nad žiakmi podľa osobitných predpisov a podľa 

pokynov riaditeľa školy, 

- v záujme výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať s rodičmi žiakov, na 

požiadanie rodičov informovať ich na TA rodičov, prípadne na individuálne 

dohodnutej schôdzi o prospechu a správaní žiakov – konzultačné hodiny, 

písomne informovať rodičov v prípadoch, keď je to potrebné v záujme 

vyučovania a výchovy alebo určené inými predpismi, napr. klasifikačným 

poriadkom,  

- viesť žiakov k dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane školského 

zariadenia a ostatného spoločenského vlastníctva pred jeho poškodením, 

stratou, zničením alebo zneužitím. 
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3.Náplň a rozvrhnutie pracovného času učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov: 

 

a) v pracovnom čase je učiteľ povinný plniť normálnu mieru vyučovacej povinnosti, 

včas prísť na vyučovaciu hodinu a odučiť ju kvalitne na čo najvyššej 

úrovni,  zabezpečovať práce súvisiace s vyučovaním a výchovnou činnosťou, zapísať sa 

pri príchode a odchode z pracoviska,  

b) prácami súvisiacimi s vyučovaním sa rozumie predovšetkým osobná príprava na 

vyučovanie, príprava pomôcok a starostlivosť o ne, príprava materiálu na vyučovanie, 

vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie, oprava písomných a grafických prác žiakov, 

dozor nad žiakmi, spolupráca s učiteľmi vyučujúcimi v triede, s rodičmi a ostatnou 

verejnosťou na zabezpečenie jednoty výchovného pôsobenia, starostlivosť o kabinety a 

zborovňu (aj povinnosť ročne inventarizovať kabinetné zbierky, pravidelne ich dopĺňať), 

knižnice, herne, spoločenské miestnosti, laboratóriá a cvičné objekty, školské záhrady, účasť 

na poradách zvolávaných riaditeľom školy, prípadne inými orgánmi a podľa potreby aj pomoc 

riaditeľovi školy v administratívnych prácach, vykonávať každú inú činnosť podľa potreby 

vedenia školy v súlade so ZP, vykonávať ostatné povinnosti plynúce z VPŠ a pracovného 

poriadku ZŠ, 

c) učiteľ je povinný na príkaz riaditeľa školy zastupovať prechodne neprítomného učiteľa 

alebo vychovávateľa a v prípade potreby prevziať vyučovanie nad normálnu mieru 

vyučovacej povinnosti v rozsahu určenom príslušným právnym predpisom, 

d) zastupovať, ak je napísaný v knihe zastupovania alebo mu je to oznámené službou 

z vedenia školy, 

e)  v priestore svojho kabinetu, zborovne udržiava učiteľ v poriadku a v čistote, nepoužíva 

variče, v miestnosti nefajčí,  

f) ak nutne potrebuje opustiť budovu, oznámi to RŠ alebo tajomníčke školy a vypíše si 

priepustku, 

g) pred odchodom z pracoviska pozrieť si knihu zastupovania a svojím podpisom potvrdiť, 

že zobral na vedomie povinnosť, 

h) učiteľ je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, 

v čase určenom na pohotovosť (napr. pohotovosť v Školskom klube detí), na prechodné 

zastupovanie iného učiteľa, v čase určenom na konzultácie s rodičmi a v čase mimotriednej 

práce so žiakmi. Do školy prichádza včas, aby sa mohol náležite pripraviť na vyučovanie. Ak 

sa realizuje výučba mimo objektu školy oznámi to RŠ. 

i)  pri vstupe do triedy zabezpečí poriadok a sleduje stav triedy v priebehu celej hodiny. 

j) po skončení vyučovania odvedie žiakov do šatne, jedálne s tým, že triedu opúšťajú žiaci 

uprataním (zatvorené obloky, zotrená tabuľa, pozbierané smeti, zodvihnuté stoličky), 

k) vychovávateľ dodržiava určený rozvrh zamestnania a rozvrh služieb. Rozvrh služieb 

vychovávateľov vypracúva vedúci vychovávateľ a schvaľuje ho riaditeľ, 

l) učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním, po vyučovaní, cez prestávky. 

Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi sa postupuje podľa rozvrhu dozoru, ktorý schvaľuje 

riaditeľ školy.  

m) v prípade popoludňajšieho vyučovania učiteľ preberá žiakov čakajúcich mimo budovy 

školy a zabezpečuje opustenie budovy po skončení vyučovania,  

n) učitelia, prípadne iní pedagogickí pracovníci vykonávajú podľa pokynu riaditeľa 

a osobitných predpisov pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy pri praktickom 

vyučovaní, na exkurziách a počas účasti žiakov na súťažiach, na spoločensky užitočných 

prácach a na iných akciách organizovaných školou. 
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o) učitelia, prípadne iní pedagogickí pracovníci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a všetci 

vychovávatelia sú povinní stolovať so žiakmi, dozerať na kultúrnosť stolovania a spoločenské 

správanie žiakov v jedálni, a to podľa pokynov riaditeľa školy. Dozor v jedálni možno 

zabezpečiť aj učiteľmi, ktorí sa nestravujú v tomto zariadení,  

p) všetci pedagogickí pracovníci pri každom pohybe v priestore školy sledujú plnenie VPŠ, 

prípadné nedostatky okamžite riešiť, 

r) v čase zimných, jarných prázdnin alebo v čase, keď sa v škole z mimoriadnych dôvodov 

nevyučuje, riaditeľ školy pridelí učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom práce 

súvisiace s ich pracovnou zmluvou a pokynmi organizácie, ak zo závažných dôvodov 

nečerpajú dovolenku na zotavenie. 

s) prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou súčasti výchovnovzdelávacieho 

procesu vrátane pozitívneho vplyvu pedagógov. V prípade výskytu šikanovania spolupracuje 

učiteľ s tímom zamestnancov v zložení triedny učiteľ, výchovný poradca, koordinátor 

prevencie šikanovania a člen vedenia školy podľa smernice č.36/2018 k prevencii a riešeniu 

šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. 

 

 

                                                        

 

III. Práva a povinnosti rodičov 

 
1.Vzťahy medzi rodičmi a deťmi 

 

Rozhodujúcu úlohu vo výchove detí majú rodičia. Rodičia majú byť osobným životom, 

správaním sa a vzťahom k spoločnosti príkladom svojim deťom. Rodičia zodpovedajú 

spoločnosti za všestranný vývoj svojich detí, starajú sa sústavne a dôsledne o ich výchovu, 

výživu a riadia ich konanie tak, aby z nich vyrástli zdraví a uvedomelí občania.  

 

2.Rodič má právo na: 

- vzdelávanie svojho dieťaťa, 

- informácie o škole a dokumentácii školy, 

- požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti  

  klasifikácie, 

-úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do 

  školy,  

- účasť na vzdelávacom procese školy po dohode s riaditeľkou školy, 

- účasť na DOD a projektových dňoch, 

- oboznámenie s VPŠ,  

- vyriešenie podnetov, sťažností, 

- vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov, slobodný 

  prístup k informáciám, 

- byť volený do Rady školy, 

- iniciovať zmeny v činnosti školy, 

-  dostať k nahliadnutiu práce svojho dieťaťa po žiadosti od vyučujúceho. 

 

4.Rodič je povinný: 

- ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní bez zbytočného odkladu, najneskôr 

do začiatku vyučovania, predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, 



                                                                         

ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa 

neospravedlnene vynechá viac ako 60  vyučovacích hodín, 

- vytvoriť podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti 

dochádzať do školy, 

- zabezpečiť dieťaťu všetky školské pomôcky potrebné k vzdelávaciemu procesu, 

- zúčastňovať sa triednych aktívov, 
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- predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- platiť príspevok na štúdium v určenej  výške a v lehotách dojednaných zmluvou o štúdiu. 

 

Žiak, ktorý poruší VPŠ bude zapísaný do triednej knihy alebo klasifikačného záznamu 

a bude riešený v súlade s výchovnými opatreniami. 

 

 

 

 

VPŠ nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2022 

 

Bratislava 30. 08. 2022         

         riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Opatrenia vo výchove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

Súkromná základná škola, Česká 10, 831 03  Bratislava 

Elokované pracovisko: Kremeľská 2, 841 10  Bratislava-Devín 

 

IV. OPATRENIA VO VÝCHOVE 

 
Riaditeľ školy, na základe §18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa 

a o príspevku k prídavku na dieťa, v znení zákona č. 658/2002 Z. (zanedbávanie školskej 

dochádzky) doplnil OPATRENIA VO VÝCHOVE takto: 

 
1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole 

bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to: 

a) Osobne, alebo 

b) Telefonicky (na sekretariát školy, triednemu učiteľovi na mobil, náhradnému triednemu 

učiteľovi na mobil), 

c) E-mailom. 

 

2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne do 

troch dní od nástupu dieťaťa do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do troch dní po 

nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú. 

 

3. Ak neprítomnosť žiaka trvá päť po sebe nasledujúcich dní a viac, nestačí ospravedlnenie od 

zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný doklad od lekára (potvrdzujúci 

odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti v lehote určenej v bode 2). 

 

4. Ak bol žiak neprítomný spolu za školský polrok menej ako štyri vyučovacie hodiny bez 

ospravedlnenia, udelí žiakovi triedny učiteľ napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom. 

 

5. Ak bol žiak neprítomný spolu za školský polrok štyri a viac vyučovacích hodín bez 

ospravedlnenia, udelí žiakovi riaditeľ školy pokarhanie riaditeľom školy. 

 

6. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na viac ako šiestich vyučovacích hodinách 

alebo viac ako dvoch vyučovacích dňoch za školský polrok, zníži sa žiakovi známka zo 

správania. 

 

7. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako pätnásť hodín v mesiaci 

oznámi riaditeľ školy obci, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to podľa 

vyššie uvedených zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky. 

 

8. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na jeden deň, požiada 

o to písomne triedneho učiteľa. Ak na dva a viac dní, požiada prostredníctvom triedneho 

učiteľa riaditeľa školy, v oboch prípadoch najmenej tri dni vopred. Dodatočné uvoľnenie žiaka 

a jeho ospravedlnenie je možné len vo výnimočných prípadoch. 
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                                         POCHVALY A INÉ OCENENIA 

 
Za vzorné správanie, za vzorné plnenie si povinností alebo statočný čin možno žiakovi 

udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

 
1. Riaditeľ školy môže udeliť pochvalu : 

 

a) Za výborný prospech – prospel s vyznamenaním (priemer 1,00 - okrem žiakov 1. a 2. ročníka, 

kde triedny učiteľ navrhuje vybraných žiakov) 

b) Za vzornú dochádzku – nula vymeškaných hodín 

c) Za úspešnú reprezentáciu školy 

d) Za nezištnú pomoc, humánny prístup k ľuďom, zvieratám, príkladný čin, verejné uznanie inou 

osobou alebo inštitúciou 

 

2. Triedny učiteľ môže udeliť pochvalu: 

 

a) Za výborný prospech – prospel s vyznamenaním (priemer do 1,50 - okrem žiakov 1. a 2. 

ročníka, kde triedny učiteľ navrhuje vybraných žiakov) 

b) Za vzornú dochádzku – za najviac desať ospravedlnených hodín, resp. podľa individuálneho 

posúdenia triedneho učiteľa 

c) Za príkladné slušné správanie a uzatváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah ku 

škole 

 

3. Ak žiak vykoná mimoriadne statočný čin, môže ho riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie 

ministrovi školstva 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 
Ak sa žiak previní porušením vnútorného poriadku školy, možno mu uložiť 

napomenutie, pokarhanie a možno ho podmienečne vylúčiť zo školy. 

 

Triedny učiteľ 

 

4) Triedny učiteľ za jednorazové porušenie vnútorného poriadku ukladá napomenutie za: 
a) 2 neskoré príchody na vyučovanie počas 1 štvrťroku, 

b) 2 zápisy v triednej knihe, 

c) Neprezúvanie sa v priestoroch školy, 

d) Neplnenie si povinností týždenníka, 

e) Neúmyselné nevhodné správanie sa voči spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy, 

f) Iné, menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo 

žiackym kolektívom. 

5) Triedny učiteľ ukladá pokarhanie za : 
a) 2-3 hodiny neospravedlnenej absencie, 

b) 3 zápisy v klasifikačnom zázname, 
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c) 4 neskoré príchody = 1 neospravedlnená hodina (za neskorý príchod sa považuje príchod do 

10 minút po zvonení, neskorší príchod po zvonení viac ako 10 minút sa považuje za absenciu 

na hodinu (ospravedlnenú alebo neospravedlnenú)). V kompetencii triedneho učiteľa je 

tolerancia dvoch neskorých príchodov. 

 

Riaditeľ školy 

 

6) Riaditeľ školy ukladá pokarhanie za: 
a) 4-6 hodín neospravedlnenej absencie,  

b) Podvádzanie – malý priestupok, 

c) Opakujúce sa neslušné správanie, 

d) Bezdôvodné opustenie areálu školy, 

e) Opakované použitie mobilu, MP3 prehrávača, 

f) 4 zápisy v klasifikačnom zázname, 

g) Opakované nesplneniu pokynu vyučujúceho, 

h) Opakujúci sa menší priestupok po pokarhaní triednym učiteľom, 

i) 2 zápisy – neuposlúchnutie príkazu – zákaz požívania jedla počas vyučovacích hodín, zákaz 

používania mobilu (nesmie byť položený na lavici), neprezutie sa po príchode do školy. 

 

HODNOTENIE PROSPECHU A SPRÁVANIA 

 
(1) Prospech žiaka sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri  
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riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností 

sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 

medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických  a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

(2) Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň 

základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, pre druhý stupeň 

sa vypíše slovom. 

 

 (3) Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správanie a ustanovenia školského priadku a len ojedinele sa dopúšťa 

menej závažných previnení. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského priadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 

a usiluje sa svoje chyby napraviť 

. 

Zníženie známky zo správania na stupeň 2 sa udeľuje žiakom za: 
a) 7 – 10 hodín neospravedlnenej dochádzky 

b) Fajčenie v priestoroch a okolí školy, používanie alkoholických nápojov a iných druhov 

toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách, 

c) Prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie 

a veci rozptyľujúce pozornosť žiakov na vyučovaní, 

d) Znemožňovanie vyučovacieho procesu spolužiakom a vyučujúcemu a prevádzky školy, 

e) Opakujúce sa zápisy v triednej knihe: 5 – 8 zápisov 

f) Úmyselné poškodenie školského zariadenia, 

g) Opätovné bezdôvodné opustenie areálu školy, 

h) Opakované podvádzanie, 

i) Závažných priestupok voči školskému poriadku 

j) 3 zápisy za neuposlúchnutie príkazu 
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- Zákaz požívania jedla počas vyučovacích hodín, 

- Zákaz používania mobilu (nesmie byť položený ani na lavici), 

- Neprezúvanie sa po príchode na vyučovanie. 

k) Neustále opakujúce sa priestupky po pokarhaní triedny učiteľom a riaditeľom školy 

 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

Zníženie známky zo správania na stupeň 3 sa udeľuje žiakom za: 
a) 11 – 20 hodín neospravedlnenej dochádzky, 

b) Závažné porušenia školského poriadku, 

c) Krádež, 

d) Šikanovanie, 

e) Opakujúce sa zápisy v triednej knihe – viac ako 8 zápisov, 

f) Za vyjadrovanie hanlivých výrokov.  

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 

a zamestnancov školy. 

Žiak, ktorý poruší VPŠ, bude zapísaný do klasifikačnému záznamu a bude riešený 

v súlade s výchovnými opatreniami. 

 

(5) Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka 

a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 
a) Prospel (a), 

b) Neprospel (a) 

(6) Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na 

konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 
a) Prospel (a) s vyznamenaním, 

b) Prospel (a) veľmi dobre, 

c) Prospel (a), 

d) Neprospel (a). 

(7) Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 

predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani 

v jednom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ 

a jeho správanie je veľmi dobré. 

(8) Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 

prospech horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov 

nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom 

vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ 

a jeho správanie je veľmi dobré. 

 

 

                                                           



                                                                         

                                                          - 6 - 

(9) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom 

vyučovacom predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom 

predmete nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

                                                        

(10) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej 

skúške stupeň nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného vyučovacieho 

predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“. 

(11) Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa 

na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza miesto klasifikačného stupňa alebo slovného 

hodnotenia slovo: 
a) Absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak 

bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov 

nepracoval, 

b) Neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne 

a motorické činnosti a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval, 

c) Neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodiny nepracoval, neviem uplatniť svoje vedomosti 

a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel. 

 

 

Doplnok VPŠ nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia a osvojenia si žiakmi. 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 30.08.2022      RNDr. Karol Janíček 

              riaditeľ školy 

 

 


