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Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky
ŠKOLSKÝ PORIADOK
ČL. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1. Riaditeľka školy vydáva tento školský poriadok v súlade s § 153 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej „školský zákon“) a Občianskym zákonníkom.
ČL. 2
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
1. Základná škola je miestom efektívneho využitia času výchovy a vzdelávania. V súlade s
princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc
zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva,
a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje
žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej,
spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a
zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a
vzdelávanie.
2. Školský poriadok predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel spolužitia
celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov
školy a rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorých dodržiavanie prispieva
k napĺňaniu základného poslania školy.
ČL. 3
ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA A ČINNOSTÍ V ŠKOLE A VÝCHOVNOVZDELÁVACOM ZARIADENÍ, KTORÉ JE SÚČASŤOU ŠKOLY
Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy
pre aktuálny školský rok. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede a na webovej
stránke školy. Rozvrh dozorov je zverejnený na príslušných chodbách. Rozvrh hodín
musí rešpektovať každý žiak, pedagogický a odborný zamestnanec a ostatní
zamestnanci školy.
3.1. Vyučovacie hodiny a prestávky
Vyučovacia

Začiatok hodiny

hodina

Koniec

Prestávka

hodiny

1.

7:45

8:30

10 minút

2.

8:40

9:25

15 minút

3.

9:40

10:25

10 minút

4.

10:35

11:20

10 minút

5.

11:30

12:15

30 minút

6.

12:45

13:30

5 minút

7.

13:35

14:20

5 minút

8.

14:25

15:10
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3.2 . Organizácia vyučovania
1. Vyučovanie sa začína o 7:45 hod. vo vopred určených vyučovacích učebniach. Žiaci
vstupujú do budovy školy najskôr o 7:30 hod..
2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Medzi vyučovacími hodinami sú desaťminútové
prestávky. Po druhej vyučovacej hodine je hlavná prestávka v trvaní 15 minút . Žiaci cez
hlavnú prestávku môžu opúšťať učebňu; zdržiavajú sa v určených priestoroch školy.
3. Žiak je povinný prísť na vyučovanie načas s požadovanými pomôckami, prezutý vo
vhodných prezuvkách do tried a odborných učební.
4. Žiaci na bicykli, kolieskových korčuliach a i. prichádzajú do školy na vlastné
nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto športových zariadeniach a pomôckach
zakázaný, pričom škola za ich poškodenie alebo krádež nezodpovedá. Vo
vnútorných priestoroch školy je zakázané pohybovať sa na kolieskových korčuliach
alebo iných športových zariadeniach.
5. Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu sa zaznamenávajú v aplikácii EduPage
prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Ak sa triedny učiteľ rozhodne používať aj
klasickú žiacku knižku, žiak ju nosí do školy a dáva si aj do nej zapísať známky za
prospech. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní
sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny.
6. Vyučujúci učiteľ určí službu, ktorá nahlási neprítomných, prinesie podľa jeho
požiadaviek pomôcky, zotiera tabuľu. V prípade, že v učebni má trieda poslednú
vyučovaciu hodinu, zodpovedá vyučujúci a služba za vyloženie stoličiek a poriadok
v triede.
7. Žiak sa počas vyučovania nesmie zdržiavať na chodbách, v šatniach a iných priestoroch
školy. Priestory WC navštevuje podľa potreby. Po chodbe chodí primerane rýchlo, po
schodištiach po pravej strane.
8. Prestávky využívajú žiaci na oddych, desiatu a prípravu učebných pomôcok. Počas
prestávok sa žiaci nenaháňajú, nenakláňajú z okien a nesedia na parapetných doskách.
9. V priebehu vyučovacieho procesu a počas prestávok žiak nesmie bez dovolenia opustiť
budovu školy.
10. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov osôb
vykonávajúcich dozor. Použité taniere a príbory žiaci nenechávajú na stole, ale odnesú
ich na určené miesto.
11. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa slušne a zdvorilo.
12. Škola organizuje školské výlety. Pre žiakov, ktorí sa na výlete nezúčastnia, zabezpečí
náhradné vyučovanie.
13. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu zdravia,
spoločnosti a prírody a to vo vybraných predmetoch, pri účelových cvičeniach,
didaktických hrách v prírode, branno-športových kurzoch a záujmovej činnosti.
14. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy je základný plavecký výcvik a v siedmom ročníku
základný lyžiarsky výcvik. Škola organizuje lyžiarsky a plavecký výcvik formou
výchovno-výcvikových zájazdov.
15. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova k dopravnej disciplíne.
16. Škola utvára podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov,
na ten účel sprístupňuje priestory ihriska a školy.
17. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a
spoločenskú činnosť žiakov.
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3.3 . Organizácia činnosti v Školskom klube detí ako súčasti školy
1. Školský klub detí je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré žiakom poskytuje priestor
na prípravu na vyučovanie a pre oddych v čase mimo vyučovania. Spravidla je
v prevádzke každý deň, keď prebieha vyučovanie. Školský klub detí sa riadi vnútorným
poriadkom, ktorého súčasťou je režim dňa v ŠKD.
2. Rozsah dennej dochádzky určí zákonný zástupca žiaka v zápisnom lístku. Zmeny
v dochádzke a spôsobe ranného príchodu a popoludňajšieho odchodu rodič oznamuje
škole písomne. Zo ŠKD alebo pri činnosti ŠKD nie je dovolené svojvoľne odísť. Odchod
žiakov zo ŠKD v popoludňajších hodinách prebieha od 14:30 do 17:00 hod. Odchod zo
ŠKD je vyznačený v triednej knihe ŠKD príslušného oddelenia.
3. Z činnosti ŠKD možno žiaka uvoľniť len na základe ospravedlnenia rodiča alebo
choroby.
4. Za príchod dieťaťa do rannej činnosti oddelenia ŠKD, ktoré je v prevádzke od 6:30 do
7:30 hod., zodpovedá zákonný zástupca. Ranná činnosť ŠKD je ukončená o 7:30 hod.,
kedy žiaci v sprievode vychovávateľov odchádzajú do tried podľa jednotlivých ročníkov.
5. Žiakov 1. stupňa v rámci realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania
popoludní si vyzdvihne vychovávateľ po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede.
6. Správanie žiaka v ŠKD sa riadi zásadami určenými týmto školským poriadkom.
3.4. Samospráva triedy a povinnosti týždenníkov
1. Žiacky kolektív triedy si môže so súhlasom triedneho učiteľa zvoliť triednu samosprávu.
2. V každej triede konajú službu dvaja týždenníci, ktorých určuje triedny učiteľ.
3. Pred vyučovaním a počas prestávok sa starajú o čistotu tabule, zodpovedajú za kriedu a
špongiu, dohliadajú na poriadok a počas prestávok v súčinnosti s vyučujúcim
zabezpečujú vyvetranie triedy.
4. Ak do piatich minút nepríde vyučujúci, ich povinnosťou je upozorniť na to vedenie školy.
5. Hlásia neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.
6. Pri odchode z triedy majú zodpovednosť za zanechanie primeraného poriadku v triede a
za uzatvorenie okien.
7. Prinášajú a odnášajú učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich.
8. Hlásia triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy a iné možné incidenty.
3.5. Stravovanie v školskej jedálni
1. Do termínu stanoveného vedúcou školskej jedálne je potrebné zaplatiť stravné za daný
mesiac.
2. Pri výdajovom okienku formou čipovej karty žiak zaeviduje svoju prítomnosť v ŠJ.
3. Obedy pre žiakov 1. a 2. stupňa sa vydávajú v čase od 12:15 do 13:15 hod.
4. Na správanie žiakov v školskej jedálni sa vzťahuje tento školský poriadok. Žiak
stravujúci sa v školskej jedálni musí rešpektovať pokyny dozor konajúceho učiteľa.
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ČL. 4
PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V ŠKOLE
A V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ
4.1.Práva žiakov
Žiak má právo:
1. Na bezplatné vzdelanie v materinskom jazyku realizované na princípe rovnoprávnosti a
v neohrozujúcom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, ktoré smeruje k plnému rozvoju
ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a slobodám.
2. Na úctu k svojej osobe a garanciu ochrany proti psychickému, fyzickému alebo
sexuálnemu násiliu bez ohľadu na svoje vierovyznanie, svetonázor a etnickú identitu.
3. Na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti, vrátane oboznámenia sa s týmito
zásadami.
4. Na slobodu prejavu uplatnenú v súlade s etickými princípmi a normami v duchu
humanity a tolerancie, pričom toto právo nesmie ohrozovať práva a právom chránené
záujmy iných žiakov.
5. Požiadať učiteľa o vysvetlenie a riešenie problému a zrozumiteľné sprostredkovanie
výkladu učiva.
6. Dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia a má právo na objektívne hodnotenie,
vrátane zdôvodnenia klasifikácie a chýb v písomných prácach a testoch, pričom právo
nahliadať do písomných výstupov žiaka a právo na komisionálne preskúšanie zostáva
zachované.
7. Na individuálny prístup, ktorý rešpektuje jeho schopnosti, zručnosti, záujmy, nadanie
alebo zdravotné znevýhodnenie. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
majú právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré
zodpovedajú ich potrebám, a na vytvorenie podmienok, vrátane využitia kompenzačných
pomôcok, ktoré táto výchova a vzdelávanie umožňuje.
8. Na individuálne vzdelávanie v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.
9. Na poskytovanie poradenstva a ďalších služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
vrátane informovania o službách centier pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, výchovného a kariérového poradcu, ako aj o činnosti ďalších poradných
orgánov školy.
10. Na omyl a zmenu názoru a právo na vývin.
11. Zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a byť účastný na tematických oblastiach výchovy
a krúžkovej činnosti realizovanej prostredníctvom vzdelávacích poukazov, pričom po
slobodnom výbere ich má povinnosť navštevovať.
12. Na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami a záujmami v rozsahu ustanovenom príslušným školským vzdelávacím
programom.
13. Na primerané využívanie školských priestorov a zariadení, používanie pomôcok, učebníc
a využitie služieb školskej knižnice.
14. Podľa osobitných právnych predpisov má žiak v škole právo na ochranu súkromia a
osobných údajov pred ich neoprávneným šírením alebo zneužívaním, s výnimkou
poskytnutia informácií súvisiacich s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže, týraním
alebo iným nezákonným konaním páchaným žiakom alebo páchaným na žiakovi.
4.2. Povinnosti žiakov
1. Dodržiavať školský poriadok.
2. Správať sa v súlade s normami a zásadami slušného správania.
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3. Rešpektovať pokyny a nariadenia pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov
školy, byť disciplinovaný.
4. Žiak je povinný plniť zákonom stanovenú povinnú školskú dochádzku, rešpektovať
rozvrh hodín a zúčastňovať sa podujatí organizovaných školou v rámci uskutočňovania
školského vzdelávacieho programu.
5. Žiak musí byť v škole primerane, čisto a vhodne oblečený aj upravený.
6. Osvojovať si vedomosti, zručnosti a návyky správania poskytované základnou školou.
7. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokratických princípov, rasovej
a náboženskej znášanlivosti, tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým
formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ďalším formám intolerancie.
8. Šetrne zaobchádzať so školským vybavením a zariadeniami, učebnicami a učebnými
pomôckami a prevádzkovými energiami.
9. Byť účastný spolu s učiteľmi a ostatnými zamestnancami na tvorbe a ochrane životného
prostredia školy a jej areálu.
10. Predložiť potvrdenie o dôvode neprítomnosti na vyučovaní zo strany zákonného zástupcu
alebo príslušného lekára.
11. V prípade úrazu, ohrozenia alebo zaznamenania konania ohrozujúceho iných žiakov
ihneď informovať vyučujúceho, pedagogický dozor, pripadne najbližšiu dospelú osobu.
Žiakovi je zakázané:
12. Šikanovať žiakov a zamestnancov školy, vydierať ich, okrádať a ubližovať im.
13. Fajčiť v priestoroch a areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou mimo
priestorov školy.
14. Počas vyučovania používať mobilný telefón, vrátane slúchadiel na počúvanie hudby a iné
produkty zaradené do kategórie informačno-komunikačných technológií prinesených so
sebou. Používanie týchto prostriedkov môže byť povolené iba v odôvodnených
prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo vedúceho pedagogického
zamestnanca. Porušenie uvedeného pravidla má za následok udelenie výchovného
opatrenia.
15. Prinášať do školy a požívať alkohol, drogy a iné omamné, psychotropné a zdraviu
škodlivé látky.
16. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou predmety, ktoré ohrozujú
bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a zamestnancov, alebo predmety a propagačný
materiál napádajúci demokraciu a ohrozujúci mravnú výchovu mládeže.
17. V škole hrať hazardné hry, prinášať cennosti a väčšie sumy peňažnej hotovosti.
18. Manipulovať s technickými zariadeniami slúžiacimi na ochranu budovy a majetku školy
a monitorovanie osôb.
19. Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať a znehodnocovať priestory a zariadenie (inventár)
školy.
20. Manipulovať s oknami, inventárom školy, prístrojmi a náradím bez súhlasu a pokynu
vyučujúceho.
4.3.Práva zákonného zástupcu žiaka
1. Vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu
a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotného stavu, záujmom a záľubám
dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. právo na
slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade
s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia
a so školským poriadkom.
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Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
Právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a pri vzdelávaní svojho dieťaťa.
Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy a školského zariadenia
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase
riaditeľa školy.
3.
4.
5.
6.

4.4.Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
1. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom.
2. Vytvárať pre dieťa vhodné podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na
plnenie školských povinností a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby.
3. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných
problémoch, infekčnom ochorení v rodine žiaka alebo iných závažných skutočnostiach,
ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
4. Nahradiť škodu, ktorú žiak preukázateľným spôsobom úmyselne spôsobil.
5. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo
do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania; dôvody
neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacích procesoch doložiť dokladmi v súlade so
školským poriadkom.
ČL.5
OPATRENIA VO VÝCHOVE
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,
za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.
2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy
triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.
3. Žiakovi možno udeliť :
a) pochvalu od vyučujúceho na vyučovaní
b) pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
c) pochvalu od triedneho učiteľa
d) pochvalu od riaditeľa školy
e) diplom
4. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov.
5. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované
previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu
stupňa zo správania.
6. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
a) poznámka do žiackej knižky žiaka,
b) napomenutie od triedneho učiteľa,
c) pokarhanie od triedneho učiteľa,
d) pokarhanie od riaditeľa školy
e) zníženie známky zo správania.
7. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy.
8. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
9. Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy.
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10. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka,
opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.
ČL. 6
DOCHÁDZKA DO ŠKOLY
1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu svojich hodín a
zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.
2. Ak žiak má vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, musí byť uvoľnenie žiaka
vopred povolené. Žiadosť o uvoľnenie žiaka je
a) písomné a podpísané rodičmi žiaka (zákonným zástupcom)
b) ústne pri odchode žiaka zo školského vyučovania počas dňa, kedy žiaka osobne
ospravedlní priamo rodič (zákonný zástupca).
Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.
3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je
povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 24 hodín.
4. Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva najmä
a) choroba žiaka,
b) lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
c) mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
d) náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
e) mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
f) účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach prípadne v štátnej
reprezentácii,
g) prípadne iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe
posúdenia riaditeľa školy.
5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť
škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, a to:
a/ osobne
b/ telefonicky: 048/4193700
c/ elektronicky: zsponiky@zsponiky.sk, www.edupage.sk,
6. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, nestačí
ospravedlnenie od zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad
potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti (v lehote určenej v bode 3)
7. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania:
a) na 1 deň, požiada o to písomne triedneho učiteľa,
b) na 2 a viac dní, požiada prostredníctvom triedneho učiteľa riaditeľa
školy,
c) v prípade viacerých dní, týždeň vopred.
8. Dodatočné uvoľnenie žiaka a jeho ospravedlnenie je možné len vo výnimočných
prípadoch.
9. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe
nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca
zariadenia maximálne jedenkrát za mesiac; vo výnimočných a osobitne odôvodnených
prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka
alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť
dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia
potvrdenie od lekára.
10. Rodič môže ospravedlniť dieťa 2 krát za polrok bez dokladu od príslušného úradu.
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11. Ak žiak príde na vyučovanie 3 krát oneskorene ( po 7:45 hod.), triedny učiteľ udelí
žiakovi 1 neospravedlnenú hodinu.
12. Ak žiak vymešká viac ako 90 vyučovacích hodín v jednom polroku, triedny učiteľ
dáva návrh na vykonanie komisionálnych skúšok. Termín vykonania komisionálnych
skúšok určí riaditeľ školy. Triedny učiteľ informuje o návrhu zákonného zástupcu.
13. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok 1-5 vyučovacích
hodín, uskutoční triedny učiteľ pohovor so žiakom a rodičom. Triedny učiteľ pri
zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka v rozsahu 5 neospravedlnených hodín
zasiela prostredníctvom riaditeľstva školy rodičovi (zákonnému zástupcovi) písomné
upozornenie na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky s výzvou na nápravu.
14. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca
(rodič) porušujú povinnú školskú dochádzku žiaka, jeho neprítomnosť na vyučovaní
sa považuje za neospravedlnenú a navrhuje na prerokovanie v pedagogickej rade
nasledovné výchovné opatrenia:
a) pokarhane triednym učiteľom
1až 5 neospravedlnených hodín
b) pokarhanie riaditeľom školy
6 až 10 neospravedlnených hodín
c) znížená známka zo správania 2
11 až 20 neospravedlnených hodín
d) znížená známka zo správania 3
21 až 30 neospravedlnených hodín
e) znížená známka zo správania 4
31 až 50 neospravedlnených hodín
15. Škola má povinnosť oznámiť Obci Poniky cestou Obecného úradu v Ponikách
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky žiaka.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ČL. 7
STAROSTLIVOSŤ O OCHRANU ZDRAVIA ŽIAKOV, BEZPEČNOSŤ PRI
VYUČOVANÍ A ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH
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.
Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a
rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných
školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.
Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC
i pred každým jedlom.
Vyučujúci pedagóg je povinný zohľadňovať výšku a vzrast žiaka ako aj prípadné zrakové
alebo sluchové vady žiaka.
Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný
poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.
Za bezpečnosť žiakov počas ich pobytu v škole a výchovno-vzdelávacom zariadení,
ktoré je súčasťou školy, vrátane času pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na
školskej vychádzke, na exkurzii, školských výletoch, plaveckom výcviku, lyžiarskom
a snowboardovom výcviku, škole v prírode a pri ostatnej činnosti, ktorou sa uskutočňuje
školský vzdelávací program, a pri výchovných akciách organizovaných školou
zodpovedajú pedagogickí zamestnanci (službu konajúci dozor).
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7.1 Osobitné opatrenia pri vyučovaní
1. Telesná výchova:
a) žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy,
o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
b) na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.
2. Technická výchova:
a) vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami
na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, pilníky,
a pod.),
b) do učebne technickej výchovy smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a je
povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore,
c) žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko,
d) na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko,
nástroje a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu,
e) žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím,
f) počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi
a nariadeniami,
g) žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje,
ktoré im boli určené,
h) žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné
pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom.
i) žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v
učebniach technickej výchovy,
j) úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov , náradia je povinný nahradiť
ten kto škodu zapríčinil,
k) žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť
poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia,
l) na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť pracovisko, očistiť, skontrolovať
a uložiť pracovné náradie.
3. Vyučovanie v učebni kuchynka:
a) žiaci musia byť vopred oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu
elektrických kuchynských strojov a zariadení,
b) elektrické spotrebiče je oprávnený zapnúť a vypnúť len vyučujúci,
c) znečistené priestory učebne sú žiaci povinní po znečistení dôkladne vyčistiť,
d) žiaci sú povinní s ostrými predmetmi (napr. nôž, vidlička, nožnice, a pod.)
zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou,
e) pri odchode z učebne je vyučujúci povinný prekontrolovať, či sú všetky spotrebiče
vypnuté.
4. Vyučovanie v učebni chémie a informatiky:
a) vstup do učebne chémie alebo informatiky majú žiaci povolený len v sprievode
vyučujúceho,
b) vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní
v laboratóriách,
c) žiak je povinný poznať a dodržiavať laboratórny poriadok,
d) každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na
pridelenej úlohe a používať pracovný odev na laboratórne práce,
e) žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané,
f) pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť
svojich spolužiakov,
g) v učebni je zakázané jesť a piť.
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7.2.Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch
1. Plavecký výcvik:
- plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený
riaditeľom školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania
s odbornou kvalifikáciou,
- pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo
zamestnanec poverený riaditeľom školy,
- cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov,
- žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia.
2. Lyžiarsky výcvik:
- vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu,
- lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť
jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor,
- pred lyžiarskym zájazdom sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase
s účasťou.
3. Škola v prírode:
- vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy,
- výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú,
turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia,
- v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť.
4. Školské výlety a exkurzie
- každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské
podujatie musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený,
- plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický
zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 3 dni
pred začiatkom akcie,
- na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje
podmienkam a programu akcie,
- pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní žiakov vopred
preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom
výstroji,
- žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozor konajúcej osoby.
ČL. 8
PEDAGOGICKÝ DOZOR NAD ŽIAKMI
1. Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umožňuje
pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia, priamy styk so žiakmi a
tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.
2. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení
dávať im primerané príkazy a poučenia.
3. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti
pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času a nie
pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich
z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou.
4. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po
vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov,
pri prechode žiakov z jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného
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určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa,
pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách (školských
zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy
(školského zariadenia).
5. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa
odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania.
6. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri
praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, počas účasti žiakov na
súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri
vychádzke, výlete a exkurzii.
ČL. 9
PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI
ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠKOLY
1. Vzájomné vzťahy všetkých účastníkov vzdelávania a osôb, ktorých sa týka tento školský
poriadok, sú založené na vzájomnej úcte, rešpekte, názorovej znášanlivosti, solidarite
a dôstojnosti.
2. Žiak sa ku všetkým zamestnancom školy správa úctivo a zdvorilo. Zamestnanci školy
rešpektujú dôstojnosť žiaka.
3. Žiak rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy.
4. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí byť v súlade s
dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého.
5. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného
žiaka, pedagogického zamestnanca či iného zamestnanca školy sťažnosť.
6. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a
vzdelávania (§ 29 ods. 11 školského zákona).
7. Pedagogický zamestnanec je povinný chrániť a rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného
zástupcu, zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje o zdravotnom
stave žiakov a výsledky odborných vyšetrení, s ktorými prišiel do styku. Rovnako je
povinný rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich
osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a aktívne sa podieľať na
kontakte so zákonným zástupcom žiaka. Pedagogický a odborný zamestnanec má
vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými
poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu, viesť žiakov k
dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, poskytovať žiakovi a
zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a
vzdelávaním, pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a
výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným
predpisom.
8. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa riadia Etickým kódexom pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorý na svojej webovej stránke zverejnilo
MŠVVaŠ SR v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov [https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickychzamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/ https://www.minedu.sk/data/att/15445.pdf].
9. Škola priebežne preukázateľným spôsobom informuje zákonných zástupcov o prospechu
a správaní žiaka.
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ČL. 10
PODROBNOSTI O PODMIENKACH NAKLADANIA S MAJETKOM, KTORÝ
ŠKOLA ALEBO ŠKOLSKÉ ZARIADENIE SPRAVUJE
1. Škola poskytuje žiakom učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky do
bezplatného užívania na jeden školský rok. Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého
žiaka zodpovedá za učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky, ktoré mu
škola poskytla do bezplatného užívania, a je povinný nahradiť škole ich stratu, zničenie
alebo poškodenie.
2. Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole učebnice, učebné texty, pracovné
zošity a učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.
3. Žiaci a zamestnanci školy majú k zariadeniu školy a majetku v správe alebo vlastníctve
školy pristupovať so všetkou starostlivosťou. Akékoľvek poškodenie zariadenia a
majetku školy z nedbanlivosti alebo úmyselne musí byť v plnej miere nahradené.
ČL. 11
Záverečné ustanovenia
Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu riaditeľom školy.
V Ponikách dňa 02.09.2021

Mgr. Mária Janovčíková
riaditeľ školy
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