
 

Vnútorný poriadok  

Základnej školy, Blatné Remety 98, 072 44 Blatné Remety  

 

 Práva a povinnosti žiakov 
 

1. Práva žiakov 

 

Žiak má právo: 

1.  na rovnoprávne  vzdelávanie, 

2. na jemu zrozumiteľný výklad učiva,  

3.  k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď,  

4.  na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany pred sociálno-patologickými 

javmi, diskrimináciou, násilím a šikanovaním proti fyzickému a psychickému 

násiliu,  

5. na omyl, 

6. na objektívne hodnotenie a skúšanie , poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie, 

vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch, ako aj o celkovej klasifikácii, 

7. na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov, 

8. v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor, 

9. sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, spolužiakov, 

10. na prestávku, tak ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy, 

11. zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší, 

12. na zapožičanie učebníc a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole, 

13. stravovať sa v školskej jedálni, 

14. navštevovať záujmové útvary,  

15. na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní (2x do roka oboznámení a preškolení 

triednym učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia), 

16. na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný 

stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 

17. obrátiť sa na triedneho učiteľa, výchovného poradcu, vychovávateľa a následne na  

riaditeľa školy, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv, 

18. žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo na výchovu a  

vzdelávanie s využitím, špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho  

potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a  

vzdelávanie umožňujú, 

19. žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove 

a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky, 

20.  žiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli 

zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa. Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na 

zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, 
21.  žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj 

názor v diskusii na vyučovaní,  

22.  žiak nemôže  byť sankcionovaný z dôvodu uplatňovania svojich práv.  
  



 

 

 

2. Príchod do školy, príprava na vyučovanie 

 

1. Žiaci prichádzajú do školy najskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, ktoré  sa 

začína o 7.30 hod. 

2. Žiaci vchádzajú do školy   vchodom určeným pre žiakov priamo do šatní. Žiaci sa 

prezúvajú v šatniach, ktoré sa odchodom žiakov do tried uzamykajú. Za uzamknutie 

šatní je zodpovedný poverený žiak,ktorého určí triedny učiteľ. 

3. Je neprípustné, aby po zazvonení na hodinu žiaci behali po triede, prípadne vybiehali 

na chodbu.  

4. Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v 

priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V prípade, že vyučujúci niektorého predmetu 

si určí iný zasadací poriadok, žiaci sú povinní ho na danom vyučovacom predmete 

dodržiavať. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný 

vyučujúci. 

5. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so 

všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. 

Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku. 

6. Žiaci sú povinní chodiť do školy upravení, v slušnom oblečení, bez výstredností a v 

súlade s hygienickými normami. Na telesnú výchovu používajú cvičebný úbor, pri 

vstupe do odborných učební používajú pracovný odev podľa pokynov vyučujúceho. 

7. Žiaci sa správajú počas vyučovania disciplinovane, nevyrušujú a nerozptyľujú 

pozornosť spolužiakov.  

8. Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto, len so súhlasom 

vyučujúceho. 

9. Je zakázané používanie vulgárnych výrazov.  

10. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať  von papiere a iné odpadky. 

11. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, na začiatku hodiny 

sa ospravedlní príslušnému vyučujúcemu.  

12. Žiak je povinný zahlásiť úraz alebo nevoľnosť vyučujúcemu a dozor konajúcemu 

učiteľovi.  

13. Žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie i zdravie spolužiakov.  

14. Zakazujú sa všetky zdraviu škodlivé činnosti (fajčenie, pitie alkoholických 

nápojov, používanie drog a omamných látok). Žiaci nesmú hrať hazardné hry, 

nosiť do školy nebezpečné predmety. Je zakázané používať mobily, s výnimkou 

povolenia vyučujúcim na vzdelávacie účely.  

15. Za porušenie zákona a školského poriadku sa považuje zhotovenie akéhokoľvek 

zvukového záznamu, videozáznamu alebo odfotografovanie žiaka alebo pedagóga 

bez jeho vedomia a ich umiestňovanie na rôznych verejnosti dostupných miestach 

bez súhlasu dotknutej osoby. 

16. Je zakázané nosiť cennosti, väčšie sumy peňazí a predmety, ktoré ohrozujú 

bezpečnosť a zdravie.  

17. Do školy je zakázané nosiť akékoľvek  zbrane aj ich atrapy. Porušenie zákazu sa 

klasifikuje ako hrubé narušenie disciplíny, ktoré triedny učiteľ rieši s rodičmi na 

výchovnej komisii za prítomnosti okresnej sociálnej kurátorky. 



18. Cennosti a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. V prípade 

straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do 

školy priniesol. 

19. Pri ich odcudzení škola nezodpovedá za ich odcudzenie, prípadne stratu, taktiež 

nebude vykonávať žiadne opatrenia. 

20. Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, 

šikanovania, rasizmu a znevažovania iných ani fyzickou ani psychickou formou. 

Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne. Škola šikanovanie 

netoleruje.  

21. Žiaci sú povinní nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, 

prípadne podľa pokynov učiteľa. Žiaci sú povinní zaobchádzať šetrne s učebnicami a 

so školským majetkom. Každé poškodenie školského majetku a učebníc sú povinní 

nahradiť rodičia žiaka, ktorý škodu spôsobil.  

22. Žiaci sú povinní udržiavať svoje miesto v čistote  a šetriť elektrickou energiou 

a vodou.  

23. Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa 

(z bezpečnostných dôvodov). Je zakázané bez prítomnosti učiteľa manipulovať 

s oknami a žalúziami.  

24. Žiaci aj na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach rešpektujú pokyny 

pedagogických zamestnancov. Žiaci sú povinní správať sa aj mimo vyučovania tak, 

aby neporušovali zásady slušnosti.  

25. Žiacku knižku musí mať žiak každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Musí 

byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň. 

26. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo 

rodič bezodkladne riaditeľovi školy. 

27. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine telesnej výchovy, je 

povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho 

lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu 

hodinu. 

28. Počas vyučovania  a pred skončením vyučovania,  platí absolútny zákaz vychádzania 

žiakov z budovy školy bez sprievodu učiteľa, pedagogického  asistenta, alebo rodiča. 

Výnimku tvorí odchod žiaka k lekárovi na základe písomnej žiadosti rodiča alebo 

písomného predvolania lekára s písomným súhlasom rodiča. 

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

učiteľa. 

30. Žiak má zakázané prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú  

intoleranciu. 

 

3. Uvoľňovanie žiaka z vyučovania 

 

1. Na vyučovanie dochádza žiak pravidelne a včas.   

2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je 

povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 24 hodín.  

Dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka: 

o choroba žiaka,  

o mimoriadne udalosti v rodine,  

o lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy. 

3. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti 

alebo je s nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný 

zástupca neodkladne riaditeľke školy. Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť 



triednemu učiteľovi resp. riaditeľke školy každé vážnejšie ochorenie žiaka , ktoré si 

vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov. 

4. Žiaci sú povinní dodržiavať povinnú školskú dochádzku. Vyučovanie je možné 

vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak žiak nemôže prísť do školy 

pre vopred známu príčinu, požiada na základe písomného ospravedlnenia od rodiča 

o uvoľnenie z vyučovania.  

5. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. 

žiadosť o uvoľnenie musí byť: 

o písomná a podpísaná rodičmi (zákonným zástupcom) v mimoriadnych prípadoch i 

pre  

o ústna, kedy žiaka osobne ospravedlní a odvedie priamo rodič (zák. zást. ) 

6. Pri odchode žiaka zo školského vyučovania počas dňa:  

o na viac hodín alebo jeden deň triedny učiteľ,  

o na dva a viac dní, len na základe písomnej žiadosti rodičov (zák. zást. ) dáva 

súhlas riaditeľ školy, 

o na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny /písomná žiadosť rodičov s oznámením 

ich zodpovednosti/. 

7. V prípade úrazu žiaka- ústna žiadosť rodiča pri osobnom prevzatí žiaka zo školy, 

dáva súhlas príslušný vyučujúci. Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako 

neprítomnosť žiaka na vyučovaní. 

8. Počas vyučovania  a pred skončením vyučovania,  platí absolútny zákaz vychádzania 

žiakov z budovy školy bez sprievodu učiteľa, pedagogického  asistenta, alebo rodiča. 

Výnimku tvorí odchod žiaka k lekárovi na základe písomnej žiadosti rodiča, alebo 

písomného predvolania lekára s písomným súhlasom rodiča.  

9. Oslobodenie od vyučovania z niektorého predmetu určuje riaditeľ školy iba na 

základe písomného posúdenia školského lekára a písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu. 

10. Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie v žiackej 

knižke, podpísané rodičmi a pri chorobe dlhšej ako 3 vyučovacích dní potvrdenie 

lekárom. 

11. Neospravedlnenú neprítomnosť a podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky 

škola hlási príslušnému sociálnemu odboru. 

12. Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie v žiackej 

knižke, podpísané rodičmi a pri chorobe dlhšej ako 3 vyučovacie dní potvrdenie 

lekárom. 

13. Za neospravedlnené hodiny je žiak potrestaný výchovným opatrením, alebo zníženou 

známkou zo správania a tiež podaním oznámenia zriaďovateľovi. 

14. Riaditeľ školy môže žiakovi povoliť prerušenie štúdia v odôvodnených prípadoch 

(zdravotné dôvody, štúdium v zahraničí) v súlade s platnými predpismi na základe 

písomnej žiadosti jeho zákonného zástupcu. V odôvodnených prípadoch môže 

riaditeľ rozhodnúť aj o individuálnom študijnom pláne žiaka na dohodnuté časové 

obdobie. Rozhodnutie o prerušení štúdia a o individuálnom študijnom pláne je 

písomné a je archivované v pedagogickej dokumentácii žiaka.  

15. Každý žiak je povinný poskytnúť triednemu učiteľovi telefonický kontakt na 

svojho zákonného zástupcu. 

16. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch, môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie 

požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie (škola preskúma žiadosť a 

oznámi zákonnému zástupcovi, či žiak bude alebo nebude preskúšaný.) Preskúšanie 



sa musí uskutočniť najneskoršie do 10 dní od dátumu vydania rozhodnutia (MP č. 

2489/94). 

17. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Počet 15 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v jednom 

mesiaci sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky.  

Počet 60 hodín v jednom školskom roku sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej 

školskej dochádzky. Škola podáva oznam zriaďovateľovi, ktorý v zmysle     platnej legislatívy 

dáva podnet na začatie priestupkového konania. 

Ak žiak neplní povinnú školskú dochádzku v rozsahu viac ako 100 neospravedlnených 

vyučovacích hodín v jednom školskom roku, ide o naplnenie skutkovej podstaty prečinu 

ohrozovania mravnej výchovy  mládeže, škola podáva oznam na políciu 

 

4. Správanie žiakov cez prestávky 

 

1. Veľkú prestávku žiak využíva na voľný pohyb na spoločnej chodbe, desiatuje, riadi sa 

pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia a zdravia 

spolužiakov 

2. Z veľkej prestávky žiaci  pod dozorom vyučujúcich vchádzajú do tried. 

3. Žiakom sa zakazuje opúšťať školskú budovu počas vyučovania, dlho sa zdržiavať na 

WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a požívať alkohol a narkotiká, hrať o 

peniaze. 

4. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky a radiátory, nosiť v budove 

nebezpečnú obuv /šľapky, kopačky, dreváky, topánky na vysokom opätku/. 

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

disciplinovane čakajú na príchod učiteľa, s ktorým sa presunú do učebne. 

6. Žiak má vždy vystupovať voči dospelým a voči svojim spolužiakom slušne 

7. Cez prestávku sa žiaci zdržujú v priestoroch WC len nevyhnutne potrebný čas 

a svojím správaním nesmú  ohroziť svoju bezpečnosť, ani bezpečnosť iných. Počas 

všetkých prestávok sa riadia pokynmi dozor konajúcich učiteľov. Papiere a odpadky 

odhadzujú žiaci do košov. Je prísne zakázané odhadzovať ich do záchodových mís, 

pisoárov, umývadiel a voľne nechať pohodené v školskom areáli.  

 

5. Odchod zo školy 

 

1. Po skončení vyučovania uprace každý žiak svoje miesto, vyloží stoličku 

2. Týždenník skontroluje stav triedy (čistotu, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie 

svetla) a postará sa o čistotu tabule.  

3. Učiteľ žiakov odvádza z triedy  do šatní kde sa nachádza pedagogický dozor, ktorý ich 

potom odprevádza k autobusom. 

4. Žiakov , ktorí sa stravujú v školskej jedálni učiteľ z poslednej vyučovacej hodiny  

odvádza do  jedálne, kde sa nachádza dozor podľa harmonogramu 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Povinnosti týždenníkov 

 

1. Týždenníkov určuje každý týždeň triedny učiteľ a sú zapísaní v „Triednej knihe“. 

Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Na každej hodine hlásia 

vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.  

2. Týždenníci utierajú tabuľu, dbajú o čistotu triedy. Okamžite hlásia triednemu 

učiteľovi poškodzovanie triedy. Po príchode a po skončení vyučovania prehliadnu 

učebňu, dozrú na čistotu a poriadok. 

3. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede a postarajú sa o poriadok v triede. 

4. Po skončení vyučovania týždenníci kontrolujú stav triedy. 

 
                                      7.Starostlivosť o zovňajšok 

1. Do školy prichádza žiak čistý a upravený, primerane oblečený. Dievčatá  sa 

neobliekajú vyzývavo , bez odhalených bedrových partií a hlbokého výstrihu. Taktiež 

bez  mejkapu, výstrednej dĺžky a úpravy nechtov a používania či nosenia  pírsingu. 

2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky je vhodné označiť menom, prípadne 

značkou /v prípade straty/. 

3. Zo zdravotných a estetických dôvodov sa neodporúča pogumovaná obuv a tepláky. 

Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a nosenie drahých šperkov je 

neprípustné! 

4. Na hodinu technickej výchovy je potrebné nosiť  pracovný odev. 

5. Na hodiny telesnej výchovy je potrebné nosiť  cvičebný úbor, ktorý pozostáva z trička, 

krátkych nohavíc, ponožiek, športovej obuvi (v prípade zimy tričko s dlhým rukávom, 

tepláky). Nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré má žiak počas vyučovania. 

6. Do školy je zakázané nosiť odevy s vulgárnymi nápismi ( aj cudzojazyčné), ďalej 

nápismi a symbolmi propagujúcimi  násilie a pod. 

 

 

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

 

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

oblečený a upravený vhodne a čisto.  

2. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných 

školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne 

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 ţiak je povinný dodržiavať všeobecné 

zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na 

predchádzanie úrazom. 

4. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 

5. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky tenisky a 

cvičky. 



6. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami. 

7. žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. žiaci nesmú v škole ani v areáli 

školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.  

8. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady - dôsledne si umyje ruky po použití WC i 

pred každým jedlom.  

9. Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej 

triedy vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak 

dodržoval správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní.  

10. Každý pedagóg je povinní zohľadňovať zrakové, sluchové vady i výšku vzrastu žiaka. 

Odporúčanie: vydať platný zasadací poriadok. 

11. V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie 

prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.  

12. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne 

povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.  

13. Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.  

14. Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického 

zamestnanca / vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávateľku.../.  

15. Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo 

onemocnení informovať rodičov žiaka.  

16. Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu 

je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.  

17. Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku 

pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický sprievod, ktorý podá ošetrujúcemu 

lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej 

predlekárskej prvej pomoci. 

 

 

 

8. Správanie sa žiaka na verejnosti 

 

1. Žiak sa vo verejných zariadeniach (puby, bistrá, reštaurácie.....) nesmie zdržiavať v 

spojitosti s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach 

nainštalované.  

2. Žiak sa môže zúčastniť filmového, divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho a 

zábavného programu ak nie je program nevhodný pre školskú mládež. Večerného 

predstavenia sa môže žiak zúčastniť iba v sprievode rodiča alebo ním poverenej 

osoby.  

3. Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode 

sa žiaci riadia pokynmi pedagógov.  

 

 

9. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

 

1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:  

a) keď koná rozdielovú skúšku  

b) keď je skúšaný v náhradnom termíne, 

c) keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje 

d) dôvody ako opodstatnené, d) na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak 

vymešká  



e) v jednom polroku 35 a viac percent z plánovaného počtu hodín v predmete, 

respektíve 

f) nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

 

    Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 

2. Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch 

predmetov, môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. 

Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou a) Nedostatočný - ak žiak 

nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov, b) dostatočný - ak 

žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie.  

3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, 

klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – 

stupňom prospechu nedostatočný. 

4. Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac 

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

5. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch, môže do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie 

požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie (škola preskúma žiadosť a 

oznámi zákonnému zástupcovi, či žiak bude alebo nebude preskúšaný.) Preskúšanie sa 

musí uskutočniť najneskoršie do 10 dní od dátumu vydania rozhodnutia (MP č. 

2489/94). 

 

10. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí 

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

zo zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľ školy 

povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy, individuálne 

vzdelávanie.  

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

žiadosti zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v 

zahraničí. Riaditeľ školy stanoví, z ktorých predmetov bude musieť žiak na konci 

školského roka vykonať rozdielové skúšky. Určí tiež ich záväzné termíny. 

 

 

11. Starostlivosť o školské prostredie a zariadenie 

 

1. Žiak je povinný šetriť školské prostredie, triedy, učebne a všetko  ich zariadenie  

2. Žiak je povinný uhradiť akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné 

poškodenie v plnej miere. 

3. Žiak je povinný šetriť elektrickou energiou a vodou. 

4. Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého 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. 

5. Žiaci starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku 



6. Ak žiak zistí, že niekto úmyselne poškodzuje majetok školy, okamžite o hlási 

triednemu učiteľovi, dozor konajúcemu učiteľovi alebo vedeniu školy 

 

 

12. Stravovanie a správanie sa žiaka  v školskej jedálni 

 

1. Do školskej jedálne vstupuje len žiak, ktorý je stravníkom školskej jedálne 

2. Žiak sa pri výdaji stravy nepredbieha, čaká v rade, rešpektuje pokyny dozorujúceho 

pedagóga. 

3. V jedálni sa snaží byť čo najtichšie, aby nerušil ostatných stravníkov. 

4. Bez upozornenia je povinný po sebe zanechať čisté miesto, odniesť použitý riad a 

zasunúť stoličku. Žiak je povinný zjesť obed v jedálni 

5. Z priestorov školskej jedálne je vynášanie obedov (aj nedojedených) zakázané 

6. Žiak nesmie poškodzovať majetok ŠJ, znehodnotiť a znečistiť jedlo. 

7. Výdaj obedov je počas školského vyučovania od 11.00 – 13.30 hod. 

8. V prípade neprítomnosti žiaka v škole je potrebné odhlásiť obed do 14.00 hod. 

predchádzajúceho dňa. Ak to zákonný zástupca neodhlási zaplatí plnú sumu stravného. 

 

13. Triedna samospráva žiakov 

 

1. Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku 

samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho 

učiteľa. Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov, predkladá 

požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov 

určuje triedny učiteľ. 

2. Triedna žiacka samospráva spolupracuje so Žiackym parlamentom a je pomocný 

orgán triedneho učiteľa. 

3. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, každý týždeň. Povinnosti týždenníkov sú: utrieť 

tabuľu pred vyučovaním, prekontrolovať uzávery vody, upozorniť učiteľa na zbytočne 

zapnuté svietidlá v učebniach. 

 

 

14. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

1. Povinnosťou žiaka je šetriť učebnice a učebné pomôcky. 

2. Za zapožičané učebnice zodpovedá žiak, ak nie je plnoletý -  jeho zákonný zástupca. 

3. Ak žiak veľmi poškodí učebnicu alebo ju stratí, je povinný nahradiť ju (kúpiť novú). 

4. Učebnice a zošity majú mať žiaci zabalené a podpísané. 

5. Žiaci šetria školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok. Ak žiak úmyselne  

6. alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca  

7. sú povinní túto škodu uhradiť (buď náhradou veci, opravou alebo finančnou úhradou). 

8. V prípade, že rodičia alebo zákonný zástupca neakceptuje upozornenie o náhrade  

      škody,  triedny učiteľ vypíše škodový protokol, ktorý sa odosiela na príslušné    

       oddelenie polície. Ak sa vinník nezistí, uhradí sa škoda kolektívne. 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím podľa § 153 

ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. 

 

1. V škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí a výchovný poradca, ktorí 

koordinujú činnosť pedagógov v oblasti boja proti drogám, diskriminácii, násiliu a iným 

negatívnym sociálno-patologickým javom. Postupujú podľa plánu činnosti na daný šk. 

rok. 

2. Ak je žiak ohrozovaný , fyzicky alebo slovne napádaný inou osobou, musí danú 

skutočnosť oznámiť pedagógovi alebo vedeniu  školy čo najskôr. Ak o takejto skutočnosti 

vie zákonný zástupca, musí postupovať podobne. 

3. V prípade zistenia alebo podozrenia užitia omamných látok,  pedagóg okamžite 

kontaktuje zákonného zástupcu žiaka. 

4. V prípade podozrenia zo záškoláctva pedagóg kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a 

prostredníctvom riaditeľstva školy informuje sociálne oddelenie. 

5. Pri riešení týchto javov škola spolupracuje s CPPPaP v Michalovciach, pobočka Sobrance 

alebo s inými inštitúciami tohto zamerania. 

6. Žiakovi je zakázané počas vyučovania používať mobilné telefóny, mp3, mp4 prehrávače, 

iPhony, iPady, herné konzoly a iné zariadenia prehrávajúce zvuk a obraz, pokiaľ nie sú 

súčasťou vyučovacieho procesu so súhlasom vyučujúceho. 

7. Žiak bez vyžiadania alebo súhlasu nesmie vytvárať a zverejňovať zvukový ani obrazový 

záznam o spolužiakoch alebo zamestnancoch školy. 

8. Vypočúvanie žiakov políciou v priestoroch školy sa uskutočňuje len za prítomnosti 

riaditeľa školy alebo ním poverenej osoby z radov pedagogických pracovníkov. Rodičia 

žiaka budú o vypočúvaní bezodkladne informovaní. Hranica právnej zodpovednosti žiaka 

je podľa zákona 14 rokov 

 

16. Riešenie šikanovania žiakov 

1. V škole pracuje koordinátor prevencie a   výchovný poradca, ktorí koordinujú činnosť   

pedagógov v oblasti šikanovania a kyberšikanovania. 

2. Ak je žiak ohrozovaný , fyzicky alebo slovne napádaný inou osobou, musí danú 

skutočnosť oznámiť pedagógovi alebo vedeniu  školy čo najskôr. Ak o takejto 

skutočnosti vie zákonný zástupca, musí postupovať podobne. 

3. Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere 

akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania 

riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto 

skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému poradcovi, 

prípadne vedeniu školy 

4. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov, vyučujúcich, alebo narúša výchovu a vzdelávanie tak, že znemožňuje 

pokračovanie vo vyučovaní, riaditeľ školy môže umiestniť žiaka do samostatnej 

miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne 



privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc alebo Policajný zbor. Toto opatrenie 

slúži na upokojenie žiaka a bude o ňom vyhotovený písomný záznam.  

5. Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý 

skutočnosť oznámil a výchovného poradcu (pri zachovaní dôvernosti).  

danom vyšetrení spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení: 

6. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom si pozvú na 

pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov. Aj o tomto stretnutí spíšu 

zápis (pri zachovaní dôvernosti). K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy. 

7. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení 

agresora a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľka školy 

rozhodne o ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným 

poriadkom školy, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon a zákonom č. 

372/1990 Z. z. – Zákon SR o priestupkoch.  

8. Z opatrení pre obete možno použiť: odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu 

odbornú starostlivosť CPPPaP,zorganizovanie skupinového intervenčného programu 

riaditeľom školy v spolupráci s CPPPaP,informovanie a poradenstvo pre rodičov 

obetí, zaistenie bezpečia. 

9. K prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach má 

škola vypracovaný  interný predpis na základe Smernice č.36/2018 z 1.septembra 

2018 ,s ktorým sú oboznámení žiaci a všetci zamestnanci školy a rodičia ,tvorí 

Prílohu k Vnútornému poriadku školy. 

 

10.  

 

 

Výchovné opatrenia 

 

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

 

1. Pochvaly a iné ocenenia 

 

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za 

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

udeľuje :  pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v KZ 

o pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka 

o pochvalu od triedneho učiteľa 

o pochvalu od riaditeľa školy, 

o diplom, 

o po schválení rodičovskou radou vecnú /finančnú/ odmenu. 

 Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie starostovi obce ako 

zriaďovateľovi školy. 

  

2. Odmeňovanie žiakov 

 



Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách školy môže byť žiakom udelené za 

polročné  hodnotiace obdobie nasledovné výchovné opatrenia: 

 

Kolo Umiestnenie v súťaži  Výchovné opatrenia Realizácia 

Školské 1. -3. miesto pochvala tr. učiteľom diplom + odmena z RZ 

Okresné 1. -3. miesto pochvala riaditeľom  

školy 

rozhodnutie RŠ+odm.RZ  

Krajské + 

vyššie 

úspešný riešiteľ, 1. -

3.m 

pochvala riaditeľom 

školy 

RozhodnutieRŠ+odm.zRZ 

 

Len za účasť v školskom kole žiaci nebudú odmeňovaní 

 

3. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenia školského poriadku. Spravidla 

predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne 

prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto 

opatrení: 

o zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu 

o zápis do žiackej knižky 

o napomenutie triednym učiteľom a pokarhanie triednym učiteľom 

o riaditeľské pokarhanie 

o znížená známka zo správania 

 

 

 

V klasifikačnom období hodnotí škola porušovanie vnútorného poriadku žiakom 

o rozhodnutím o riaditeľskom pokarhaní (Proti tomuto môže zákonný zástupca podať 

odvolanie v termíne uvedenom na rozhodnutí)   

o zníženou známkou zo správania (Ak má zákonný zástupca pochybnosti o správnosti 

klasifikácie na  konci I. a II. polroku, môže do troch dní od o dňa , keď bolo žiakovi 

vydané vysvedčenie požiadať o prešetrenie správnosti postupu pri klasifikácii správania ). 

 

Za neospravedlnené hodiny môžu byť navrhnuté žiakovi výchovné opatrenia: znížená známka 

zo správania. Škola má povinnosť oznámiť rodičov žiaka na priestupkové oddelenie 

obvodného úradu (+ obec, v ktorej má trvalý pobyt žiak) pre zanedbávanie povinnej školskej 

dochádzky. 

 

Počet neospravedlnených 

hodín 

Zníženie známky o....stupeň 

1 -12 hodín podľa závažnosti: pokarhanie tr. uč. resp. 

riaditeľom školy 

13 - 20 hodín o 1 stupeň 

21 - 30 hodín o 2 stupne 

viac ako 30 hodín o 3 stupne 

 

Pri zápisoch v klasifikačnom poriadku o preukázateľnom porušení školského poriadku môžu 

nasledovať výchovné opatrenia /podľa závažnosti/ 

 

počet zápisov za štvrťročné výchovné opatrenie 



hodnotenie správania 

resp. polročnú klasifikáciu  

3 Napomenutie triednym učiteľom 

5 pokarhanie triednym učiteľom 

7 pokarhanie riaditeľom školy 

9 znížená známka zo správania o 1 stupeň 

12 znížená známka zo správania o 2 stupne 

15 znížená známka zo správania o 3 stupne 

 

 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 

miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie môže byť 

okamžité vylúčený z výchovy a vzdelávania a umiestnený do samostatnej miestnosti / školská 

klubovňa/ školy v prítomnosti pedagogického zamestnanca – triedny učiteľ . Na prešetrenie sa 

bezodkladne privolá zákonný zástupca žiaka, zdravotná pomoc. Policajný zbor a riaditeľ 

školy vyhotoví o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia písomný záznam.  

 

 

Hodnotenie a klasifikácia 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa bude realizovať v súlade s platným metodickými 

pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu a žiakov so ŠVVP. Ďalej pedagogická rada na svojom 

zasadnutí 4.4.2019 schválila že v školskom roku 2019/2020 vyučujúci budú hodnotiť 

jednotlivé predmety. 

Na I. stupni ZŠ sa budú klasifikovať stupňom 1.-5 všetky predmety okrem predmetu 

náboženská výchova a etická výchova  Na II. stupni sa budú klasifikovať všetky predmety 

okrem predmetov náboženská výchova  a etická výchova. 

 

 

. 

Práva a povinnosti rodičov 

 

1. Prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na pravidelnú 

školskú dochádzku,  dbať na mravnú výchovu a zodpovedný prístup k životu  

2. Rodičia sú povinní poskytovať škole aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do 

zamestnania a domov, e-mailové adresy a mobilné čísla (pre prípad choroby alebo iného 

ohrozenia dieťaťa).  

3. Rodičia by mali informovať triednych učiteľov o zdravotných, prípadne iných 

ťažkostiach dieťaťa. Zatajenie takejto informácie môže viesť k ohrozeniu zdravia 

dieťaťa, ale aj bezpečnosti iných detí v skupine, ak sa nachádza s jedným učiteľom, 

prípadne vychovávateľkou, mimo areálu školy.  

4. Rodičia by mali byť v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi prostredníctvom 

rodičovského združenia.  

5. Rodičovské združenie  je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok 

výchovy detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení. 



6. Rodičovské združenie plní úlohu poradného orgánu riaditeľa školy. Rodičia 

prostredníctvom rodičovského združenia môžu škole poskytovať materiálnu i 

verejnoprospešnú i finančnú pomoc, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia. 

7. Rodičovské združenie plní podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáha pri 

výchove žiakov predovšetkým v mimotriednej a mimoškolskej činnosti, pomáha  

spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi, nezasahuje do 

výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho 

priaznivý priebeh a podporuje ho.  

8. Škola je povinná informovať rodičov o správaní a prospechu žiaka. Učiteľ oznamuje 

rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. 

Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ 

vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob osobného kontaktu s rodičom.  

9. 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 

komisiou. 

10. Dodržiavať ustanovenia v súlade so zákonom č.214/2009 Z.z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov je zakázané používať alkoholické nápoje alebo 

iné návykové látky osobám maloletým do 15 rokov a mladistvým do 18 rokov. 

Maloletí do 15 rokov a mladiství sú povinní podrobiť sa orientačnej dychovej skúške 

alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo 

psychotropných látok.  

11. 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.  

12. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v úradných hodinách na 

ekonomickom úseku. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na 

triednych schôdzkach rodičovského združenia, alebo prostredníctvom vopred 

dohovorenej konzultácie s triednym, či iným učiteľom. 
 

 

Spolupráca školy a rodiny 

 

1. Škola priebežne  informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z 

prostriedkov je žiacka knižka /ŢK/. Do ŢK sa vpisujú iba dôležité oznamy.  

2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné 

hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŢK musí byť premyslená a taktná. Pred 

zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší 

spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie 

rodičov do školy, návšteva v rodine. 

 

   Požiadavky na verejnosť 

 

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

návštevy.  

2. Verejnosti nie je dovolené vstupovať do priestorov školy počas vyučovania a po 

vyučovaní, pokiaľ to nie je vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho 

zástupcom. Po vyučovaní je zákaz vstupu na školský pozemok. 

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

dohodnutú činnosť v školských priestoroch) je zodpovedný za kvalitu odvedenej práce 



v zmysle stanovených legislatívnych noriem. Ďalej za bezpečnosť a ochranu zdravia 

zverených žiakov a zúčastnených zamestnancov školy na predmetnej činnosti ako aj za 

ochranu školského majetku. Prevádzkovanie činnosti je späté s dodržiavaním daného 

vnútorného poriadku a všetkých interných smerníc školy.  

 

Záverečné ustanovenie 

 

1. S obsahom Vnútorného poriadku školy sa oboznámili žiaci školy na úvodných 

triednických hodinách v školskom roku 2019/2020.Vnútorný poriadok školy dopĺňa 

Prevádzkový poriadok školy a Vnútorný poriadok školskej jedálne.  

2. Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní 

na pedagogickej rade, pracovných poradách.. 

3. Vnútorný poriadok školy bol prerokovaný Pedagogickou radou školy dňa 4.9.2019 na 

pracovnej porade zamestnancov školy 4.9.2019  

 

 

Vnútorný školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade 

 

Blatné Remety 4.9.2019                                                                    Mgr.Martin Pastirik 

 


