
Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 

Školský poriadok   

 1 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

Školský poriadok  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022  



Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 

Školský poriadok   

 2 

 

 

 

 

Preambula 
 

 

 

 

 

 

Základná škola na Železničnej ulici v Bratislave je školou všeobecného zamerania. V školskom 

vzdelávacom programe a inovovanom školskom a výchovnom vzdelávacom programe sa 

zameriava na I.stupni na výuku cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk a rozvoj 

pohybových a  umeleckých zručností, na II.stupni sa rozvíjajú predmety prírodovedného 

zamerania, jazyky.  

Vedenie školy v  záujme naplnenia práva na vzdelanie zabezpečí vnútorný chod školy 

a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne 

využitý z hľadiska vzdelávania, ale aj časom príjemne stráveným žiakmi i učiteľmi. 

Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem – Deklarácia práv dieťaťa, 

Listina základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom 

i ostatným zamestnancom školy.  

Školský poriadok sa opiera o platnú legislatívu MŠ SR (Vyhláška Ministerstva školstva č. 

320/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov) a je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov 

Základnej školy na Železničnej ulici 14 v Bratislave. 
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A.Všeobecné ustanovenia 
 

1. Organizácia vyučovacieho času 

 
1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh 

hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. 

2. Vyučovanie sa začína o 8.00  hod.  

Časový rozvrh hodín:  0.hod  7.00  -  7.45 hod. 

1.hod.   8.00  - 8.45 hod. 

    2.hod.  8.55 -  9.40 hod. 

    3.hod.  9.55  -  10.40 hod. 

    4.hod.  11.00   -  11.45 hod. 

    5.hod.  11.55   -  12.40 hod. 

    6.hod.  12.45   - 13.30 hod. 

    7.hod.  14.00   - 14.45 hod. 

 

Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, idú na obed po skončení vyučovania, a to 

po 4.,5.,resp.6. vyuč.hodine (pred začatím 7. vyuč. hodiny). Počas vydávania obedov 

zabezpečujú učitelia dozor podľa harmonogramu. Žiaci sú povinní rešpektovať ich pokyny 

. 

3. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00 hod. Vstup do budovy školy 

tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy. 

Školský klub je v prevádzke od 6.30 hod 18.00 hod. Prevádzka ŠKD sa riadi organizačným 

poriadkom. ŠKD má samostatný vchod. 

4. Všetky osoby pri vstupe do budovy školy sú povinné preukázať svoju totožnosť 

právoplatným dokladom. Netýka sa to žiakov a zamestnancov školy. Pri vchode do budovy 

školy (átrium) a na chodbách počas prestávok vykonávajú pedagogický dozor učitelia podľa 

určeného harmonogramu.  

5. Vyučovací proces v učebniach a v priestoroch telocviční je organizovaný podľa  rozvrhu 

hodín, ktorý schválilo  vedenie školy. 

6. Každá trieda sa stará o šatňový priestor pri svojich skrinkách počas celého školského roka. 

Dbá o čistotu a poriadok v šatňovom priestore. Každý žiak má vlastný zámok a kľúč od 

svojej skrinky. Opravy za  spôsobené škody na skrinkách a šatňovom priestore hradia žiaci 

sami.   

7. Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci II. stupňa prezliekajú v šatniach pri telocvični. Do 

telocvične vstupujú výlučne s učiteľom. 

8. Žiaci 1. stupňa sa na TEV prezliekajú vo svojich kmeňových triedach a  telocvične vstupujú 

výlučne so svojím učiteľom/učiteľkou. 

9. Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú vo svojich triedach. Môžu ísť na toalety alebo 

vykonať osobnú hygienu. Nesmú chodiť do iných tried „na návštevu kamarátov“, „vybaviť 

si konflikty“ a pod., nesmú behať a zdržiavať sa na schodiskách, ani behať po škole „len 

tak“. Po 2. hodine je desiatová prestávka, kedy  môžu ísť žiaci prvého stupňa  do školského 

bufetu s vedomím triedneho učiteľa, príp. k nápojovému automatu vo vestibule školy. Žiaci 

2.stupňa môžu školský bufet navštíviť pred vyučovaním a po prvej vyučovacej hodine. Je 

zakázané nosiť v školských priestoroch čapované nápoje. Po tretej vyučovacej hodine je 

veľká prestávka v átriu školy. Žiaci všetkých ročníkov sú povinní zdržiavať sa počas  veľkej 

prestávky v átriu školy (I.stupeň) a v areáli školského ihriska (II.stupeň). Učiteľ po 

ukončení tretej vyučovacej hodiny zamkne triedu, počká, kým sa žiaci prezujú a oblečú 

a odvedie žiakov do šatňového priestoru. V prípade nepriaznivého počasia žiaci 

zostávajú v triedach.  
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10. Všetky požiadavky na vedenie školy (potvrdenia, žiadosti a pod.) môžu žiaci predkladať len 

prostredníctvom triednych učiteľov. 

11. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy. Informácie 

o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych aktívoch rodičov alebo 

prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym učiteľom, prípadne s iným 

vyučujúcim, ktorý o konzultácii informuje triedneho učiteľa. 

 

2. Práva a povinnosti žiakov 

 
1. Žiak si musí osvojiť zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, 

byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a správať sa v škole i mimo 

nej tak, aby robil česť sebe i škole 

2. Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa 

svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie, dodržiavať vyučovací čas, 

rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté v školskom poriadku  

3. Žiak je povinný ktorémukoľvek zamestnancovi školy na požiadanie oznámiť svoje meno 

a kmeňovú triedu. 

4. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, 

aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.  

5. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, najneskôr 10 

 minút pred začiatkom vyučovania a aktívne sa zúčastňovať na  činnostiach, ktoré škola 

organizuje. Účasť na vyučovaní povinne voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre 

prihláseného žiaka povinná.  

6. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a vhodne upravený (je 

neprípustné výrazné líčenie, extravagantný účes s extravagantnou farbou...). 

7. Žiak sa po vstupe do budovy školy prezuje a odloží si zvršky oblečenia v priestoroch na to 

určených.  

8. Vychádzkovú obuv, ktorú má podpísanú alebo inak označenú, necháva počas vyučovania, 

výchovnej činnosti v skrinke ( nenosí ju do triedy !). 

9. Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, 

triedu a ostatné školské priestory, chrániť školské zariadenia a majetok pred 

poškodením;  hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami – v prípade 

neúmyselného alebo úmyselného poškodenia nahradiť spôsobenú škodu. Musí nosiť do 

školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických 

zamestnancov.  

10. V prípade, že žiak musí opustiť budovu školy (lekárske vyšetrenie...), preukáže sa na vrátnici 

priepustkou podpísanou svojím triednym učiteľom. Vrátnička ho zapíše do knihy odchodov.  

11. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy; 

zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok 

určených školským poriadkom.  

12. Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú 

zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých 

látok.  

13. Žiak musí udržiavať v škole a jej okolí poriadok, najmä v súvislosti s konzumáciou potravín 

a nápojov zo školského bufetu, automatu,  ako aj z domu donesených potravín. 

 

14. Počas  celého pobytu žiaka v škole a v jej priľahlých priestoroch a aj v exteriéri školy a na 

aktivitách organizovaných školou žiak nesmie používať mobilný telefón alebo iné 

komunikačné zariadenia (ak žiak na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí ho 

pri vstupe do budovy školy, aktivitách organizovaných školou a v exteriéri školy 
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vypnúť a zapína ho až, keď opúšťa budovu školy, po ukončení aktivít), nesmie 

vyhotovovať fotografický ani iný záznam, počúvať hudbu z MP3, MP4 alebo I-POD, 

používať tablet a iné technické zariadenia. Predmetné zariadenia môže použiť iba v 

odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľky alebo 

ňou povereným zástupcom.  

15. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a 

pedagogických zamestnancov. 

16. Žiak musí v odborných učebniach dodržiavať pokyny správania sa vypracované 

vyučujúcimi, ktorí za príslušnú učebňu zodpovedajú ( prevádzkový poriadok) 

17. Žiak musí predkladať včas pedagogickým pracovníkom všetky písomné materiály, ktoré 

vyžadujú podpis zákonného zástupcu (informatívny súhlas k aktivitám školy, 

ospravedlnenia a vyžiadanie žiaka počas vyučovania) 

18. Žiaci na bicykli, skejborte, kolieskových korčuliach prichádzajú do školy – jej vonkajších 

priestorov len na vlastné nebezpečenstvo. Vstup do školy je na týchto športových náradiach 

zakázaný. Škola za poškodenie, či krádež bicykla, skejborta, kolieskových korčúľ nenesie 

zodpovednosť. Je zakázané pohybovať sa na vyššie uvedených športových náradiach vo 

vnútorných priestoroch školy. 

19. Žiak má právo využívať herné prvky a zariadenie na chodbových priestoroch školy  výlučne 

len v prítomnosti a so súhlasom sprevádzajúceho pedagóga. Na lezeckej stene môžu byť 

súčasne len 2 žiaci. 

20. Herné prvky osadené v budove školy je žiak povinný chrániť, správať sa k nim šetrne. 

V prípade poškodenia žiak herný prvok nahradí. 

 

 
2.1 Žiakovi nie je dovolené: 

 

a) fajčiť v priestoroch školy, v areáli a v okolí školy a pri všetkých činnostiach 

organizovaných školou 

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné 

zdraviu škodlivé a návykové  látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach 

organizovaných školou 

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

veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (napr. 

pyrotechnické hračky, nože, výbušniny, zbrane, rôzne hry, MP3, prehrávač, PSP...).V 

prípade porušenia má právo učiteľ odobrať vec 

d) Učiteľ má právo zadržať predmety, ktoré má žiak zakázané nosiť do školy, prípadne používa 

predmety, ktoré má zakázané v škole užívať. Zadržaný predmet odovzdá aj s protokolom 

v riaditeľni školy, kde si ho následne vyzdvihne zákonný zástupca žiaka.   

e) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace 

prístroje) 

f) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatňových priestorov a ostatných priestorov 

školy (napr. sprejovaním, pokreslením fixovými farbami a i.) 

g) hádzať si akékoľvek predmety po triede (lopta, fľaša, prezúvky a pod)  

h) používať vulgárne výrazy,  

i) preukazovať na verejnosti prehnané znaky náklonnosti k opačnému pohlaviu. 

Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou  technikou 

umiestnenou v učebniach bez súhlasu učiteľa 
j) vyhotovovať akýkoľvek audiovizuálny záznam na zariadeniach bežnej komunikácie (mobil, 

fotoaparát, kamera a pod.) z učiteľov a spolužiakov  v priestoroch školy a zverejňovať ho na 
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sociálnych sieťach Internetu, ak nie je určený pre zverejnenie na webovej stránke školy na 

zdokumentovanie aktivity vykonávanej v rámci vyučovacieho procesu 

k) Pokiaľ to zdravotný stav žiaka nevyžaduje, žiak nemá dovolené  piť nápoje, ani konzumovať 

potraviny počas vyučovacej hodiny. V určitých prípadoch môže učiteľ podľa vlastného 

uváženia a situácie povoliť pitie nápojov (napr. v horúcom počasí) alebo konzumáciu 

potravín (napr. ak žiak príde do školy po rannom odbere krvi u lekára a je mu nevoľno od 

hladu). 

l) nosiť do školy drahé a cenné veci a neprimerane vysoké obnosy peňazí, v prípade straty 

i odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si tieto drahé veci do školy priniesol. 

V prípade straty, odcudzenia, poškodenia, zničenia škola nebude robiť žiadne opatrenia.  

m) Ak žiak zistí stratu predmetu, na ktorý sa vzťahuje poistná zmluva, ihneď to ohlási triednemu 

učiteľovi. Zápis o strate sa napíše iba vtedy, ak je žiak poistený.  

 

2.2 Práva dieťaťa - žiaka - podľa deklarácie práv dieťaťa 

 

a) Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia 

b) Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj 

c) Na meno a štátnu príslušnosť 

d) Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby 

e) Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí 

f) Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť 

g) Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie 

h) Právo na prednostnú ochranu a pomoc 

i) Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním 

j) Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru 

a bratstva 

 

2.3  Každý žiak má právo: 

 

a) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní 

b) dodržiavanie základných psychohygienických noriem  

c) na kvalitnú výučbu v každom  predmete 

d) na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie 

e) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme 

f) na zdôvodnenie klasifikácie 

g) v odôvodnených prípadoch požiadať o komisionálne preskúšanie prostredníctvom  

zákonného zástupcu 

h) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru podľa možností školy a počtu 

prihlásených žiakov prostredníctvom zákonného zástupcu 

i) podľa osobného  záujmu sa  zapojiť do činnosti max. dvoch krúžkov 

j) navštevovať školský klub detí /ŠKD/. 

k) na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom 

žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole. 

l) právo stravovať sa v školskej  jedálni 

m) ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného 

dôvodu 

n)  spoločne s triednym učiteľom si   vytvoriť zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov 

záväzným. Zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné zmeniť len so súhlasom 

vyučujúceho.  

o) Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje  školský poriadok. 
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p) Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší 

ostatných.  Proti pravidlám bezpečnosti sa na veľkej prestávke považuje hranie loptových 

hier, návšteva cudzích osôb, ktoré zakáže dozorkonajúci učiteľ. 

 

 

 

3. Výchovné opatrenia 

 

1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny 

žiakov. 

 

2. Výchovné opatrenia a odmeny sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov ZŠ. 

 

3. Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu ŽK - dopíše známky a poznámky podľa KZ, 

skontroluje podpísanie ŽK rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, 

ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy. 

 

3.1 Pochvaly 

 

1. Pochvala triednym učiteľom: 

n) za výborný prospech 

o) za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín 

p) za reprezentáciu školy 

q) za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 

r) za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný skutok 

 

2. Pochvala riaditeľom školy: 

 

a) za výborný prospech – priemer 1,0 na II.stupni 

b) za úspešnú reprezentáciu školy 

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

verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou 

 za iný významný čin v prospech svoj i svojho okolia 

 

 

3.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

1. Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom za jednorazové porušenia 

školského poriadku  

 

a) za 3 zápisy v edupage - správanie alebo ústnu sťažnosť učiteľov prednesenú na 

pedagogickej rade 

b) za opakovanú nevhodnú úpravu zovňajšku (porušenie bodu 3d, čl.II) 

c) za neprezúvanie sa v priestoroch školy 

d) za opakované nesplnenie povinnosti týždenníkov 

e) za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim, 

alebo žiackym kolektívom 

f) za neskoré neodôvodnené príchody na vyučovanie najmenej 3 krát 

g) za zapnutý  mobilný telefón na vyučovacej hodine 
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Ak sa žiak voči školskému poriadku uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledkom je 

prísnejšie výchovné opatrenie. 

 

2. Pokarhanie riaditeľom školy: 

 

a) za neospravedlnenú absenciu max. 6 hodín 

b) za opakované neslušné, vulgárne, arogantné  správanie sa 

c) za 5 a viac zápisov v edupage - správanie 

d) za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3.2.1, za úmyselné poškodzovanie 

školského zariadenia ( podľa závažnosti) 

e) za prinášanie pyrotechnických hračiek nižšej kategórie a predmetov ohrozujúcich 

zdravie spolužiakov do školy 

f) za úmyselné a opakované znečisťovanie svojho okolia a triedy 

 

3. Znížená známka zo správania na 2. stupeň – uspokojivé 

 

a) za neospravedlnenú absenciu od 7 do 13 hodín 

b) za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok 

v školských  priestoroch  a na školských akciách 

c) za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce 

zdravie žiakov a učiteľov 

d) za krádež 

e) za úmyselné ublíženie na zdraví 

f) za šikanovanie a vydieranie a sexuálne obťažovanie 

g) za vandalizmus (maľovanie, sprejovanie a znečisťovanie budovy školy) 

h) za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné 

správanie voči pracovníkom školy 

i) za úmyselné poškodzovanie majetku školy (podľa závažnosti) 

j) za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2 

k) úmyselný podvod (zavádzanie pedagogických pracovníkov, prípadne pracovníkov 

školy) 

l) za drzé a arogantné správanie  k vyučujúcim a pracovníkom školy 

 

4. Znížená známka na 3. stupeň – menej uspokojivé 

 

a) za neospravedlnenú absenciu 14 –  25 hodín 

b) za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3 

 

Pri počte nad 15 neospr. hodín (v jednom mesiaci) upovedomí triedny učiteľ spolu s vedením školy 

príslušné štátne a samosprávne orgány a inštitúcie k šetreniu. 

 

 

5. Znížená známka na 4. stupeň – neuspokojivé 

 

a) za neospravedlnenú absenciu nad 26 hodín 

b) za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4 podľa uváženia 

pedagogickej rady 
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3.3  Náhle vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania (Zákon č.245/2008 Z. z.) 

 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo narúša 

výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným žiakom vzdelávanie, môže učiteľ 

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

umiestnením do samostatnej, na to špeciálne určenej miestnosti za prítomnosti školského psychológa, 

resp. špeciálneho pedagóga, ktorí vykonávajú nad žiakom dozor do prevzatia žiaka jeho zákonným 

zástupcom. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, v prípade potreby aj zdravotnú 

pomoc, resp. zástupcov Policajného zboru.  

Ochranné opatrenie − náhle vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávanie slúži na upokojenie žiaka. O 

dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ alebo ním poverený pedagogický alebo 

odborný zamestnanec školy písomný záznam ( § 58 ods. 3 a 4 školského zákona). 

 

 

B. Zásady správania sa žiakov 
 

 

1. Oslovenie a pozdravy 

 

1. žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pán riaditeľ, pán učiteľ, pán školník, a pod. 

2. žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer), zdravia ten istý deň 

len pri prvom stretnutí 

3. žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy 

4. žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú, ak príde do triedy alebo 

odchádza  iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba opäť sa postavia – sadajú si na pokyn 

vyučujúceho. 

5. na hodinách telesnej výchovy, práce s PC, pri písaní kontrolných prác žiaci nevstávajú 

6. žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy 

 

2. Príchod do školy 

 

1. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny 

a do triedy najneskôr 5 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny. 

a) žiaci vstupujú do budovy od 7.40 hod najneskôr však o 7.50 hod., kedy sa 

budova školy zamyká. Vrátnička vpustí oneskorených žiakov, ktorí sa 

nepreukážu potvrdením od lekára alebo rodiča,  hlavným vchodom najskôr 

8.45 min. Žiak sa zdržiava v priestore na tento účel  vyhradenom vedením školy 

(rodičovská miestnosť). ZRŠ II si každý deň spraví zoznam týchto žiakov a po 

prvej vyučovacej hodine ich odprevadí do šatňového priestoru. 

b) Žiakom zaeviduje triedny učiteľ 1 neospravedlnenú hodinu 

c) Pri 3 oneskorených príchodoch na hodinu počas celého vyučovania (napr. 

pobyt pri bufete) triedny učiteľ zaeviduje žiakovi 1 neospravedlnenú hodinu. 

2. V priebehu celého školského roka sa žiaci prezúvajú do zdravotne nezávadných 

prezuviek (nesmú mať čiernu podrážku znečisťujúcu podlahu, musia byť otvorené, môžu 

byť z textilného materiálu - papuče, nesmú to byť prezúvky vhodné na hodinu TV 

(tenisky...)). 

3. Žiaci prichádzajú do učebne na popoludňajšie vyučovanie len v sprievode 

vyučujúceho, ktorého čakajú pred budovou, v prípade nepriaznivého počasia vo 

vestibule školy. 
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4. Čas od príchodu do školy až po začiatok vyučovania, ako aj počas malých prestávok  

žiaci využijú na opakovanie učiva a prípravou na vyučovacie hodiny. Žiak nesmie bez 

súhlasu dozor konajúceho učiteľa opustiť poschodie , kde má učebňu. 

5. V prípade nultej hodiny vyzdvihne žiakov spred budovy školy príslušný vyučujúci, 

odvedie ich do učebne,v ktorej bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces. 

 
3. Správanie sa žiakov na vyučovaní 

 

1. Žiaci prichádzajú na všetky vyučovacie hodiny a podujatia organizované školou včas, riadne 

pripravení, so všetkými učebnými pomôckami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu 

hodín potrebujú na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si pripravia  na lavicu počas 

prestávky. Ostatné veci majú uložené v aktovke. Na vyučovaní sedí žiak slušne, spôsobne a 

pozorne sleduje výklad učiteľa i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, 

nenašepkáva, neodpisuje  a neruší vyučovanie. Ak chce prehovoriť, musí sa prihlásiť, 

odpovedá až na vyzvanie učiteľom.  

 

2. Žiak nosí do školy iba veci, ktoré potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci drahé 

a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovno - 

vzdelávací proces. Pri ich odcudzení  alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. 

 

3. Na hodinách telesnej výchovy má každý žiak primeraný cvičebný úbor. Počas hodín telesnej 

výchovy je zakázané nosiť prstene, retiazky, voľné náušnice a pod. , necvičiaceho žiaka 

môže ospravedlniť iba zákonný zástupca písomnou formou listinne, alebo v edupage – 

z jedinečného rodičovského konta, príp. lekárskym potvrdením. 

 

4. Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný 

problém. Zvlášť ohľaduplne sa správa k telesne postihnutým spolužiakom a je im vždy 

nápomocný, ak to potrebujú. 

 

5. Pri skúšaní má žiak učebnice i zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak. 

 

6. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa chce vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím 

ruky. Ak je žiak vyvolaný, odpovedá jasne, zreteľne. Hovoriť bez dovolenia je prejavom 

neslušnosti. 

 

7. Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek    forma 

šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, 

slovne, zastrašovaním, krádežou, a poškodzovaním vecí, manipulatívne, zosmiešňujúcimi 

a ponižujúcimi príkazmi 

 

8. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek 

predmety 

 

9. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví , alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa na 

začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa 

závažnosti dôvodu. 

 

10. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho 

učiteľa 
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11. Žiaci musia dodržiavať zasadací poriadok schválený triednym učiteľom. 

 

12. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 

Počas vyučovania môže žiak opustiť triedu iba so súhlasom vyučujúceho. Žiak opustí 

školskú budovu len z vážnych dôvodov (návšteva lekára) so súhlasom triedneho učiteľa a 

rodiča. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa rozhodne o uvoľnení náhradný triedny 

učiteľ, prípadne člen vedenia školy. (Nutná je podpísaná priepustka).  

 

13. Pred opustením triedy každý žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky odnesie do 

odpadkového koša a vyloží svoju stoličku na lavicu. Za chýbajúcich žiakov stoličku vyloží 

týždenník. 

 

14. V  škole platia  tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog : 

a) vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný iba so súhlasom 

vedenia školy iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore, 

b) učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či 

nešíria drogy alebo iné omamné látky 

c) v prípade podozrenia situáciu riešia v úzkej spolupráci s vedením školy, 

a)  ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok, v spolupráci s vedením 

školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka 

15. Žiakom sa prikazuje: 

d) zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou, 

e) dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne 

oboznámení 

f) oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady a nedostatky, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť, používať predpísané ochranné pracovné prostriedky 

g) do zborovne, telocviční, odborných učební môžu žiaci vstupovať iba v 

sprievode vyučujúceho !!! 

 

4. Pravidlá správania sa žiakov počas dištančného vzdelávania 

 

1. Žiak počas dištančného vzdelávania komunikuje s učiteľom prostredníctvom Edupage alebo 

školského mailu. Mail jednotlivých učiteľov je zložený z mena.priezviska učiteľa @zszelba.sk, 

napr. andrea.machacova@zszelba.sk. 

2. Žiak sa prihlasuje do systému Edupage svojím heslom (nie rodičovským) do žiackeho konta. 

3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť online vyučovania, dopredu o tom zákonný zástupca informuje 

vyučujúceho a uvedie dôvod. V prípade dlhšieho vynechania online vzdelávania pre vážne dôvody 

napr. chorobu, informuje o tom zákonný zástupca triedneho učiteľa.  

4. Žiak je povinný sledovať na svojom žiackom konte Edupage správy od vyučujúcich, zadania úloh 

a testov. 

5. Žiak si plní úlohy v stanovenom termíne. 

6. Učiteľ zadáva úlohy a inštrukcie k výuke prioritne prostredníctvom Edupage. Na výuku počas 

dištančného vzdelávania sa môžu využívať stránky, ktoré odporúča vyučujúci (napr. Fenomény 

sveta, datakabinet, viemeposlovensky.sk a pod.) 

7. Súčasťou dištančného vzdelávania je online vzdelávanie.  

8. Žiak sa pripája na on-line hodinu, zapína mikrofón a kameru – riadi sa pokynmi vyučujúceho.  

9. Žiak dodržuje čas stanovený na prihlásenie sa na online hodinu. 

10. Počas vyučovania pracuje v pokojnom nerušivom prostredí. 

11. Žiak je na online vzdelávanie riadne pripravený podľa pokynov učiteľa.  
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12. Počas online hodiny sa žiak sústredí a aktívne spolupracuje, reaguje na otázky a nevenuje sa inej 

činnosti (aj keď z technických dôvodov nemá zapnutú kameru). Pracuje samostatne. 

13. Žiak sa v prípade technických problémov skontaktuje s vyučujúcimi a dohodne sa s nimi na ďalšom 

individuálnom postupe.  

14. Za vymeškanú hodinu sa pokladá: 

- hodina, z ktorej je žiak vylúčený z dôvodu narúšania online hodiny svojím správaní, 

- hodina, na ktorú sa žiak bez vážneho dôvodu nepripojí. 

Za 2 vymeškané hodiny z jedného predmetu,  môže byť žiakovi udelené pokarhanie triedneho 

učiteľa, za tri a viac hodín môže vyučujúci navrhnúť udelenie pokarhania riaditeľom školy 

15. V prípade, že žiak sa pripája na vyučovaciu hodinu, ale nesleduje dianie na hodine a neodpovedá na 

otázky, vyučujúci o tom  informuje triedneho učiteľa a  zákonného zástupcu žiaka.   

16. Žiak, ktorý nemá technickú možnosť na pripojenie sa na online hodiny, je povinný informovať 

o tejto skutočnosti triedneho učiteľa a vyzdvihnúť si v budove školy materiály a odovzdať ich 

vypracovanie – takéto úlohy budú spadať do rovnakého hodnotenia ako práce žiakov online 

pripojených.  

17. Žiak bude preradený na prezenčné vzdelávanie v prípade, že nerešpektuje uvedené pravidlá online 

vzdelávania. 

18. Žiak bude komisionálne preskúšaný, ak: 

- za hodnotiace obdobie nevypracoval, príp. neodovzdal minimálne 50% zadaných úloh, 

- neprejde po vyzvaní na prezenčnú formu vzdelávania, 

- dosiahne nedostatočné hodnotenie v predmete. 

19. Žiak je povinný dodržiavať zásady slušného správania sa a komunikácie na internete,  

       nezneužívať prostredie na kyberšikanu. 

 

 

5. Správanie sa žiakov cez prestávky 

 

1. Počas prestávky sa žiak pohybuje primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov. Žiaci 

sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia osobné problémy 

neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na 

vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši 

triedny učiteľ a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou zo správania. Tieto 

priestupky žiakov je triedny učiteľ povinný riešiť s rodičmi na výchovnej komisii. Škola má 

nulovú toleranciu k šikanovaniu. 

2. Cez malú prestávku žiak zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, 

nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu 

vyučovaciu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede, 

ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nekričí, nevykláňa sa z okien ani z nich nevyhadzuje 

odpadky. 

3. Počas prestávok môžu žiaci vo vymedzenom čase navštíviť školský bufet, nesmú však kvôli 

nemu prísť neskoro na vyučovanie, alebo bezdôvodne sa pri bufete zdržiavať. 

4. Počas prestávok nesmú žiaci opustiť areál školy, presúvať sa z pavilónu do pavilónu, príp. na 

iné poschodie. 

5. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, 

pisoárov a umývadiel. Po umytí rúk zatvorí vodovodný kohútik. 

6. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa 

vyučujúci v priebehu max. 10 minút nedostaví do triedy, týždenník to oznámi na vedení školy. 

7. Pri zistení, že žiaci poškodili majetok, ktorý je spoločným majetkom školy, musia škodu v plnej 

miere nielen nahradiť, ale na vlastné náklady uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu. 



Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 

Školský poriadok   

 14 

8. Žiak počas veľkej prestávky nezostáva v triede, ani v budove školy, ale zúčastní sa veľkej 

prestávky v átriu školy (I.stupeň), v areáli školského ihriska (II.stupeň). 

9. Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne (napr. telocvične, multimediálnej učebne) 

vykonávajú žiaci  pod dozorom príslušných vyučujúcich  učiteľov. 

10. Presun žiaka na krúžky, v zodpovednosti vedúcich záujmových útvarov a zákonných zástupcov. 

Na záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho pred hlavným vchodom, resp. na vopred 

dohodnutom mieste. 

 

6. Stravovanie sa v školskej jedálni 

 
1. Žiaci , resp. zákonní zástupcovia žiakov , sú povinní zaplatiť stravné lístky v termíne 

stanovenom vedúcou školskej jedálne. V prípade, že niekto nezaplatí včas, nemá nárok na 

obed. 
2. Správanie žiakov v školskej výdajni jedál (jedáleň školy) usmerňuje poriadok školskej jedálne  

a dozorkonajúci učiteľ. 
3. V prípade nevhodného správania sa v školskej jedálni môže byť žiak zo školskej jedálne 

vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia 

dozorkonajúceho učiteľa 
4. V školskej  jedálni  je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje 

dozorkonajúci učiteľ. 
 

7.Triedna samospráva žiakov 

 

5. Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú 

tvoria predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda 

zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá 

požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov 

určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa 

 

6. Týždenníci sú dvaja. Evidenciu týždenníkov vedie triedny učiteľ. Ich povinnosti sú 

nasledovné: 

a) Pripraviť pred vyučovaním kriedu, pomôcky, na čistú tabuľu napísať aktuálny 

dátum 

b) Hlásiť neprítomnosť žiakov na každej vyučovacej hodine. 

c) Hlásiť na vedení školy, ak do 10 minút po zvonení nepríde učiteľ na 

vyučovaciu hodinu. 

d) Prináša a odnáša učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich, polieva kvety 

v triede. 

e) Stará sa o čistotu tabule a dohliada na poriadok v triede po skončení každej 

vyučovacej hodiny. 

f) Hlási triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy. 

g) Postará sa o vetranie triedy, po skončení vyučovania skontroluje, či sú všetky 

okná zatvorené. 

h) Dozrie na to, aby po poslednej vyučovacej hodine učebňa zostala 

v primeranom poriadku. 

 

8. Odchod žiakov 
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1. Po skončení tretej vyučovacej hodiny žiaci odchádzajú na veľkú prestávku. Učiteľ 

odchádza posledný z triedy, triedu zamkne a odprevadí žiakov do šatňového 

priestoru, kde preberá zodpovednosť za nich dozorujúci učiteľ. 

2. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v triede učiteľ zabezpečí: 

a) aby žiaci dali do poriadku svoj pracovný priestor, stôl, vyložili stoličky, očistili 

okolie od odpadkov 

b) aby týždenníci skontrolovali čistotu triedy, umyjú tabuľu , skontrolujú, či sú 

dobre zatvorené vodovodné kohútiky, aj okná, zhasnú svetlá 

c) aby sa žiaci disciplinovane zoradili pred triedou, ktorú učiteľ zamkne. 

Pomôcky, za ktoré je učiteľ zodpovedný, bezpečne uloží na svoje miesto 

v zborovni až po odchode žiakov zo školy, alebo do školskej jedálne. 

Nastúpených žiakov odvedie v tichosti do šatňového priestoru, kde dozrie : 

- aby sa žiaci preobuli, obliekli  a nezanechali v šatňovom priestore 

žiadnu súčasť svojho odevu alebo obuv (vrecúška na prezuvky musia 

byť zavesené na háčikoch a v šatňovom priestore musí ostať 

poriadok) 

- aby všetci žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni (pri predčasnom 

ukončení vyučovania k termínu výdaja stravy všetci) opustili budovu,  

pričom skončí pedagogický dozor až po odchode žiakov zo školského 

objektu. 

3. Ak žiaci nasledujúcu hodinu odchádzajú do odbornej učebne a po skončení  hodiny sa 

už do kmeňovej triedy nevrátia, koná učiteľ podľa bodu 2 – to isté platí pri odchode 

žiakov do telocvične. 

4. Ak žiaci idú nasledujúcu hodinu do odbornej učebne a po skončení hodiny sa vracajú 

späť do triedy, učiteľ počká pokiaľ všetci žiaci triedu opustia a túto potom zamkne.  

5. Pri nultej hodine a  popoludňajšej činnosti učiteľ vyzdvihne žiakov pred budovou 

školy, resp. zo školského klubu. Po preobutí v šatňovom priestore ich odvedie do 

triedy. Po skončení činnosti odprevadí žiakov do šatňového priestoru, počká kým 

sa prezujú, opustia budovu a budovu uzatvorí. Púšťať žiakov domov po 

skupinkách bez dozoru nie je dovolené. 

6. Žiaci sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiavajú v šatňovom priestore ani 

v priestoroch budovy školy. 

7. Žiak môže opustiť budovu školy počas vyučovacieho procesu len na základe písomného 

vyžiadania zákonným zástupcom, alebo osobným vyzdvihnutím žiaka. 

8. Žiak je povinný po skončení vyučovania opustiť školský areál. Škola nenesie 

zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie. 

 

9. Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, chodieb 

a školského dvora 

 
1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. 

2. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský 

majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej 

hodnote (Školský zákon § 144, ods. 7, písmeno e). Ak sa nezistí vinník, vzniknutú 

škodu nahradí celý kolektív triedy. 

3. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu 

školského roka poškodí učebnicu, musí učebnicu nahradiť novou učebnicou,  

4. Učebnice sú majetkom zriaďovateľa. Škola vedie presnú evidenciu učebníc, o ich počte 

a miere upotrebenia.  Na konci školského roka sa všetky učebnice vyzbierajú, 

skontrolujú, zapíše sa ich presná zostatková hodnota. Za učebnice, ktoré vykazujú 
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vyššiu mieru poškodenia, ako je stanovené , musí žiak (rodič, zákonný zástupca ) 

uhradiť finančnú čiastku aká zodpovedá miere poškodenia, príp. zaplatiť celú, príp. 

priniesť novú učebnicu. V prípade  nevrátenia, príp.straty učebnice, kúpi novú 

učebnicu. Nové učebnice žiak dostáva v septembri nového školského roka. Ak žiak 

prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde 

končí školský rok. 

5.  Učebnice ANJ a NEJ pri prestupe na inú školu vráti, nakoľko sú majetkom zakúpeným 

škole z prostriedkov RR. 

6. Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu 

žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy. 

7.  Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je 

povinný škodu nahradiť. 

8.  Úhrady za poškodenia: 

✓ Dvere: 

- ak žiak urobí do dverí dieru v priemere do 10 cm a dvere nepreboril, zaplatí 

finančnú čiastku vo výške 7,00 €, 

-  ak žiak urobí do dverí dieru v priemere 10 cm – 20 cm a dvere nepreboril, zaplatí 

finančnú čiastku vo výške 14,00 €, 

-  ak žiak preborí dvere alebo urobí dieru nad 20 cm, zaplatí celé dvere aj dopravu. 

✓ Okná: ak žiak rozbije okno, zaplatí celú sumu po predložení faktúry firmou, ktorá 

okno opravovala. 

✓ Vodoinštalačný materiál: v prípade poškodenia zaplatí celú sumu, aj keď je vec 

funkčná, avšak kvôli pokriveniu je neestetická. 

✓ Poškodenie lavice:  

- v prípade drobného poškodenia dreveného povrchu zaplatí žiak 7,00 €, 

- ak ide o poškodenie väčšieho rozsahu, zaplatí výmenu celej dosky. 

✓ Poškodenie stoličky:  

-v prípade drobného poškodenia sedacej plochy alebo opierky zaplatí žiak 4,00 €, 

- ak ide o poškodenie väčšieho rozsahu, zaplatí výmenu poškodenej časti, príp. 

celej stoličky 

✓ Maľba: V prípade poškodenia zaplatí rodič opravu miesta tak, aby oprava bola na 

nerozoznanie od pôvodného podkladu. V opačnom prípade bude musieť uhradiť 

maľovku celej steny. 

✓ Učebnice: poškodené učebnice je žiak povinný na konci roka uhradiť podľa 

aktuálneho cenníka učebníc. 

✓ Žalúzie: žiak je povinný zaplatiť sumu podľa opravárom predloženej faktúry. 

  

Pri určovaní výšky poplatku za škodu sa bude brať do úvahy amortizácia a 

iné okolnosti. 

 

9. Starostlivosť o zovňajšok a zdravie 

 

1. Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne 

vyhovujúcich prezúvok . 

2. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný 

pracovný a športový úbor. 

3. Lekárske, stomatologické prehliadky, očkovania sa uskutočňujú po dohovore lekára s RŠ 

(ZRŠ). Žiaci sa ich zúčastnia v sprievode rodiča, samostatne v čase vyučovania len s 

písomným súhlasom rodiča. 

4. Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané! 
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5. Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané! 

6. Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, 

oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca riaditeľke školy. 

7. V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď 

vyučujúcemu. 

 

10. Správanie sa žiakov mimo školy 

 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý robí česť 

našej škole. 

2. Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimovyučovacom čase, počas voľných dní a 

školských prázdnin 

3. Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám. 

4. Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a 

dodržujú dopravné predpisy. 

5. Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných 

hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú 

iba v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby. 

6. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i 

v mimovyučovacom čase zakázané!!! 

 

 

11. Dochádzka žiakov do školy 

 
1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a na podujatia organizované školou načas. 

2. Vyučovanie a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu 

udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny 

ani víkendy predčasným odcestovaním, ani oneskoreným pricestovaním. Zúčastňovať sa na 

domácich alebo zahraničných pobytoch mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch 

s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy. 

3. V jednom školskom roku organizuje škola pre jednu triedu maximálne jednu akciu presahujúcu 

3 dni, pričom sa uprednostňujú akcie predpísané osnovami (LVVK,ŠvP). 

V jednom školskom roku môže škola organizovať  pre žiakov 1. – 4.ročníka jeden 

jednodňový výlet, pre žiakov 5. – 9.ročníka dva jednodňové výlety alebo jeden 

dvojdňový. Žiakom piateho až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť 

s informovaným súhlasom zákonných zástupcov o dva dni pracovného pokoja.   

 

4. Škola môže organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie. Žiaci jedného ročníka sa môžu 

v školskom roku zúčastniť najviac na troch exkurziách trvajúcich viac ako štyri 

vyučovacie hodiny. Exkurzie sa riadia plánom exkurzií  - zážitkového učenia, ktorý je 

záväzný pre všetkých ped. zamestnancov a žiakov školy. Exkurzia sa uskutoční v prípade, 

ak sa jej zúčastní 2/3 žiakov z ročníka, pre ktorý je exkurzia určená.  Organizačné 

zabezpečenie spolu s presným zoznamom zúčastnených žiakov a ostatných potrebných 

dokumentov – kompletný materiál  odovzdá vedúci exkurzie najneskôr 3 pracovné dni 

pred plánovanou exkurziou na schválenie príslušnému zástupcovi školy.  

5. Exkurziu schvaľuje riaditeľka školy .  Exkurzia sa považuje za schválenú riaditeľkou 

školy ak je ňou podpísané Organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie..  

6. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, jeho zákonný zástupca  je 

povinný vyžiadať si povolenie najviac z troch dní od triedneho učiteľa, na uvoľnenie 

z viacerých dní od riaditeľa školy na základe doporučenia triednym učiteľom. 
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7. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní z nepredvídaného dôvodu, jeho zákonný zástupca je 

povinný oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti s vysvetlením do 24 hodín. V prípade, že 

tak zákonný zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické výzvy od triedneho učiteľa, triedny 

učiteľ bude považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.  

8. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď, najneskôr do 24 hod., predložiť triednemu 

učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom alebo doklad cez jedinečné konto 

zákonného zástupcu – edupage.   Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 5 dni, žiak predloží 

lekárske potvrdenie o dôvode neprítomnosti. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny 

učiteľ akceptovať. 

9. Rodič je oprávnený ospravedlniť neprítomnosť žiaka v dĺžke trvania do 5 dní, avšak nie 

častejšie ako 1x štvrťročne. Pri častejších krátkych absenciách žiaka sa tiež vyžaduje od rodiča 

predloženie ospravedlnenia od lekára.   

10. Za neospravedlnenú absenciu bude žiak potrestaný zodpovedajúcimi výchovnými opatreniami. 

11. Ak žiak nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie a je predpoklad, že do konca 

klasifikačného obdobia ich nesplní, môže zákonný zástupca požiadať o komisionálne 

preskúšanie. 

12. Ak žiak opakovane zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe 

v spolupráci s triednym učiteľom.  

13. Ak žiak vymešká v jednom polroku viac ako 70% z plánovaného počtu vyučovacích hodín a 

nemá dostatok známok potrebných na hodnotenie za klasifikačné obdobie, nebude za dané 

obdobie z jednotlivých predmetov klasifikovaný. Riaditeľka školy má právo nariadiť žiakovi 

komisionálnu skúšku z dôvodu vysokého počtu vymeškaných hodín 

14. Žiak, ktorý nenavštevuje hodiny telesnej výchovy a iných výchovných predmetov počas nultej 

vyučovacej hodiny a v čase popoludňajšieho vyučovania, bude hodnotený z tohto predmetu na 

konci klasifikačného obdobia stupňom neabsolvoval a za dané klasifikačné obdobie 

NEPROSPIEVA. 

 

12. Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne 

 

1. Ak pre závažné objektívne príčiny (dlhodobá choroba, vycestovanie do zahraničia, 

reprezentácia,... ) nemožno žiaka hodnotiť  v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý 

polrok nehodnotí. Riaditeľka  určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby 

sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. 

Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 

2. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ 

určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla 

v poslednom týždni augusta. 

 

 

 

13. Opravné skúšky 

 

1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov 

prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo 

vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať 

z týchto predmetov opravnú skúšku.  
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2. Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený 

neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní 

v pedagogickej rade. 

3. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je 

nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom 

polroku. 

4. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

a) podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov 

nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej 

skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, 

najneskôr do 15. októbra, 

b) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý 

polrok. 

5.  Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo 

dosiahol neuspokojivé výsledky. 

6. O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky a jej 

výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

 
14. Komisionálna skúška 

 

1. Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: 

▪ je skúšaný v náhradnom termíne, 

▪ vykonáva opravnú skúšku, 

▪ preskúšanie požiada zákonný zástupca, 

▪ sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, 

▪ je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

▪ plní osobitný spôsob školskej dochádzky, 

▪ má povolené individuálne vzdelávanie, 

▪ ukončuje  vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

2.  Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania 

všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu 

skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, 

štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

sa vykoná hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-

vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje: 

b) údaje identifikujúce žiaka, 

c) hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

d) návrh hodnotenia. 

3. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia  v jednotlivých 

predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo 

dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je 
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vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej 

správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto 

vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. Preskúšanie sa 

uskutoční neodkladne, najneskôr do desiatich dní od vydania rozhodnutia. Ak pre 

neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej 

preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi 

žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže 

byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po 

predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

4. Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole 

zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí 

alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol 

v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa 

umožní vykonať opravnú skúšku v súlade s čl. 13. 

5. Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla 

riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci 

žiaka príslušný predmet a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet. 

Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento 

výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný. 

 

C. Práva a povinnosti a odporúčania pre rodičov 
 

1. Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu) 

 

a) Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie 

pôsobiace v obvode školy sa dobrovoľne združujú v rade rodičov školy. Rada rodičov je 

významnou formou aktívnej účasti  občanov a rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže 

a na riadení školy a výchovných zariadení. 

b) Úlohou rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich 

členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc 

pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby 

ďalšie úlohy v prospech školy, pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami, 

podporovať úsilie učiteľov o vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o 

výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v 

mimotriednej a mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe 

povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri 

ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi. 

c) Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 

podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

d) Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy 

a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a 

povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom. 

Rodič:  

e) má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 

f) má právo poznať zameranie školy;  

g) požiadať riaditeľku školy o prijatie žiaka do školy, školského klubu detí;  

h) prihlásiť žiaka do zariadenia školského stravovania;  

i) v prípade hmotnej núdze požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatkov za platenie mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu za starostlivosť poskytovanú žiakovi v ŠKD;  
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j) byť informovaný o prospechu a správaní svojho dieťaťa;  

k) zúčastňovať sa na mimoškolských aktivitách školy;  

l) požiadať učiteľa o konzultácie;  

m) požiadať o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní;  

n) pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu; • podávať 

návrhy na zlepšenie práce školy;  

o) požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania;  

p) spolupracovať s radou rodičov a radou školy;  

 

2. Styk zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi 

 

a) Jednotné pôsobenie na mládež podporuje výchovný pracovník aj tým, že spolupracuje 

s rodičmi zverených detí a s ostatnými výchovnými pracovníkmi školy. 

b) Ak potrebuje triedny učiteľ ( iný vyučujúci v triede prostredníctvom triedneho učiteľa) 

prejednať s rodičmi dôležitú okolnosť, predvolá úradne rodičov do školy. Termín návštevy 

určí na čas, ktorý vyhovuje rodičom i zástupcom školy. 

c) Každý učiteľ je povinný podať rodičom (osobne alebo cestou triedneho učiteľa) úplné 

a pravdivé informácie o prospechu a správaní 

d) Pedagogickí pracovníci nedopustia, aby rodičia, resp. iní zákonní zástupcovia, resp. návštevy 

narušovali plynulý chod vyučovania. V prípade nedorozumenia s návštevami počas 

vyučovania (nepochopenie návštevy a pod.) odošlú ju na riešenie vedeniu školy. Riešiť 

pedagogické problémy počas vyučovania, do ktorého patria i prestávky je neprípustné! 

e) Učiteľ vedie rodičov k tomu, aby neriešili spoločne pedagogické problémy v prítomnosti 

dieťaťa. 

f) Zistené fakty z rodinného života detí učiteľ rešpektuje a zachováva o nich mlčanlivosť. Učiteľ 

nemá právo na svojvoľnú prehliadku bytu rodiny a jeho zariadenia. 

g) Učiteľ zachováva mlčanlivosť o zistených faktoch z rodinného a pracovného života 

svojich spolupracovníkov. Nemá právo prezentovať fakty z riadenia školy a riešení 

pedagogických problémov na verejnosti. 

h) Styk zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba pred a 

po skončení vyučovania. 

i) Vo výnimočných prípadoch  na pozvanie učiteľom v určený čas. 

 

3. Odporúčania pre rodičov 

 

a) Rodič sa zúčastňuje triednych aktívov.  

b) rodič by mal informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch 

dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať.  

c) Rodič by mal pravidelne kontrolovať, elektronickú žiacku knižku (edupage), resp. zápisníček 

svojho dieťaťa.  

d) Rodič by nemal rušiť vyučovací proces.  

e) Rodič by mal zamedziť styk dieťaťa s ostatnými deťmi v prípade choroby - zvýšené teploty, 

vírusový kašeľ...  

f) Rodič je povinný vyzdvihnúť svoje dieťa zo školy po telefonickej výzve zamestnancom školy, 

ktorý oznámil zranenie, ochorenie žiaka a pod. a odviezť ho k lekárovi.  

g) Rodič by mal každú neprítomnosť svojho dieťaťa bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.  

h) Rodič je povinný neúčasť dieťaťa na vyučovaní ospravedlniť ihneď písomne najneskôr do 

troch dní po nástupe na vyučovanie.  

i) Rodič by nemal vstupovať do šatňových  priestorov a školskej jedálne .  
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j) Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím alebo 

výchovným procesom v škole.  

k) Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť 

žiakov školy 

 

4. Spolupráca školy a rodiny 

 

a) Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka prostredníctvom aplikácie 

edupage. Do Edupage sa vpisujú iba dôležité oznamy. Na tento účel budú slúžiť aj konzultačné 

hodiny. 

b) Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a 

pochvaly. 

c) Forma zápisu v Edupage musí byť premyslená a taktná. 

d) Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa 

dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred 

stanovenou komisiou. 

 

D. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľka  školy po prerokovaní v  

pedagogickej rade, príp. v  pracovných poradách, po pripomienkovaní a v rade školy. 

2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom  žiakov triedy (je potrebné viesť 

evidenciu s podpisom žiakov)  ako aj ich rodičov. 

3. Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade a schválený riaditeľkou školy  dňa 

30.8.2021.   

4. Školský poriadok bol prerokovaný v rade školy dňa  ................. 

5. Školský poriadok  nadobúda účinnosť dňom schválenia riaditeľkou školy a ruší sa ním účinnosť 

Školského poriadku z 30.8.2019. 

    

 

 

          Mgr. Andrea Macháčová 

      riaditeľka školy 
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Prevádzkový poriadok odbornej učebne 

 
1. Žiaci prichádzajú do učebne organizovane pod vedením učiteľa. 

2. V učebni žiaci sedia na miestach podľa pokynov vyučujúceho. 

3. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať pomôckami, ktoré sa v odbornej učebni nachádzajú 

s výpočtovou didaktickou technikou a s ostatným zariadením učebne, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti, nemanipulovať so zariadením učebne. 

4. Inštalovať, ukladať program a  súbory môžu žiaci len po predchádzajúcom súhlase 

vyučujúceho. 

5.  Žiak využíva pripojenie na internet len na svoje vzdelávanie a získavanie informácií 

súvisiacich s vyučovacím procesom. 

6. Každé úmyselné alebo z nedbanlivosti spôsobené poškodenie programov alebo výpočtovej 

techniky je žiak povinný nahradiť. 

7. Žiakom sa zakazuje manipulovať s počítačmi a didaktickou technikou bez povolenia 

vyučujúceho. 

8. Akékoľvek technické problémy je žiak povinný ihneď oznámiť vyučujúcemu. 

9. Žiak si berie do učebne pomôcky podľa pokynu vyučujúceho. 

10.  Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si každý žiak vypol počítač, upratal svoje 

miesto, zasunul stoličku. 

11. Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami. 

12. Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho. 

13. Učiteľ po každej vyučovacej hodine skontroluje poriadok a čistotu v učebni a taktiež, či sú 

vypnuté všetky počítače a ostatná didaktická technika. 

14. Po odchode z učebne vyučujúci učebňu uzatvorí. 
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Prevádzkový poriadok pre učebňu na cvičenie 

 

1. Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede, prípadne na vopred 

určenom mieste v budove školy. 

2. Do priestorov učebne odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho. 

3. Vyučujúci počas vyučovacej hodiny z priestorov učebne, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú 

činnosť, sa nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru. 

4. Vstup do učebne je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore. 

Zabudnutie úboru rieši učiteľ napomenutím, písomným upozornením rodičom do ŽK, písomným 

zápisom do triednej dokumentácie, pokarhaním triednym učiteľom, pokarhaním riaditeľa školy. 

5. Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci 

prístup do kabinetu TEV. 

6. Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej 

činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu. 

7. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia 

vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo 

k úrazu. 

8.  Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich 

bezpodmienečne robiť. 

9. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí zákonný zástupca žiaka nahradiť. 

10. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných 

predpisov. 

11. Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu. 

12.  Oslobodení žiaci z hodiny TEV majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra, rozhodnutie 

riaditeľa školy, na telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú. 

13. Žiak, ktorý z rôznych dôvodov na hodine TEV nemôže cvičiť, predloží vyučujúcemu písomné 

potvrdenie (zápis v ŽK) od príslušného lekára, prípadne rodiča. 

14. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci podľa pokynov vyučujúceho upracú jednotlivé telocvičné 

náradia a pomôcky na svoje miesta. 

      15. Žiaci odchádzajú z učebne opäť pod vedením príslušného vyučujúceho. 

      16. Vyučujúci po skončení vyučovacej hodiny učebňu uzatvorí. 
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Prevádzkový poriadok pre školskú jedáleň 

 

1. Do školskej jedálne vstupujú iba žiaci, ktorí majú zakúpené obedy.  

2. Do školskej jedálne prichádzajú žiaci po ukončení vyučovania, zo ŠK v sprievode 

vychovávateľky pokojne, disciplinovane a usporiadane. 

3. Žiaci, ktorí prichádzajú do jedálne, si umyjú ruky. Čakajú v rade, nepredbiehajú sa a 

zachovávajú ticho. Rešpektujú dozorkonajúcich učiteľov. 

4. Žiaci po vstupe do jedálne si zoberú tácku a príbor. Po vydaní príslušného jedla z okienka 

pomaly zaujmú voľné miesta za stolmi podľa určenia dozorkonajúceho učiteľa, sadnú si a  

obedujú. Použitý tanier odnesú pomaly k určenému okienku. Žiak za stolom sa nerozpráva, na 

stoličke sa nehojdá, zje celý obed. 

5. Po naobedovaní žiak ihneď vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier a príbor k 

určenému okienku. 

6. Zo školskej jedálne odchádza východom a nezdržuje sa v jedálni. 

7. Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať v školskej jedálni  tento školský poriadok, podľa rozhodnutia 

dozoru môžu byť z nej vykázaní a naobedovať sa budú môcť ako poslední. Ak včas nezaplatia 

stravné, budú zo stravovania vylúčení. 

8.  Pedagogický dozor v školskej jedálni vykonávajú učitelia. Dbajú na dodržiavanie tohto 

poriadku a bezpečnosti všetkými stravníkmi. 

  



Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 

Školský poriadok   

 26 

 

PROTOKOL 

o porušení školského poriadku 
 

 

Meno a priezvisko žiaka: ....................................................................... Trieda: ........................ 

Zistený priestupok:......................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dátum a čas zistenia priestupku: ........................................................  

Kto zistil priestupok: ...........................................................................  

Popis zistenia priestupku z pohľadu zistenej osoby: ..................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Zúčastnení na rokovaní o priestupku (meno): ..............................................................................  

 

V Bratislave dňa ....................... zapísal ..................................................  

 

 

 

N Á V R A T K A 
 

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol(a) informovaný(á) o porušení školského poriadku  

 

mojím dieťaťom .............................................................................................., žiakom ...............  

    (meno a priezvisko)                     (triedy) 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu. ......................................................................................  

 

Adresa trvalého bydliska ..............................................................................................................  

 

Telef. kontakt ...................................... e-mailový kontakt ...........................................................  

 

V Bratislave dňa .......................................   ............................................................  

podpis zákonného zástupcu 

  



Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava 

Školský poriadok   

 27 

 

P O T V R D E N I E 

o odovzdaní zaistenej veci 

 

Riaditeľka ZŠ Železničná 14v Bratislave  týmto odovzdáva zákonnému zástupcovi 

............................................................. zaistený predmet – ...................................................,  

ktorý žiakovi/žiačke .............................................................. odobral/-a dňa ......................... 

 učiteľ/-ka. .................................................... počas vyučovacieho procesu.  

 

 

 

Dôvod odobratia predmetu : 

............................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

Potvrdzujem, že som prevzal(a)zaistený predmet ..........................................................  

Dňa: .........................................  

Podpis preberajúceho (zákonného zástupcu):..............................................................  

Podpis odovzdávajúceho:.............................................................................................. 


