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Základná škola Rudník 

IČO: 3O9958 

Rudník č. 2, 906 23 

Tel. : 034 6215624      e-mail : zs2rudnik.edu.sk@zoznam.sk 

 

 

 

Š k o l s k  ý   p o r i a d o k    

 
Školský poriadok je vypracovaný v zmysle: 

 

 Dňa 10. júla 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 273/2020 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony okrem čl. III bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 

januára 2021. 

 Zákona č. 245/2008 Z. z . o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 596/2003 Z. z.  s účinnosťou od 01.01.2021 

 Zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov 

 Dohovoru o právach dieťaťa 

 Deklarácie práv dieťaťa 

 

 

Školský poriadok školy je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, 

učiteľov,  správnych zamestnancov a rodičov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere 

prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je 

základnou povinnosťou každej zúčastnenej sociálnej skupiny.  

Súčasťou tohto školského poriadku je  vnútorný poriadok učebne informatiky,  vnútorný 

poriadok pre školskú jedáleň,   vnútorný poriadok pre telocvičňu. 
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Na základe  §153 zákona MŠSR č. 245/2008  

 

vydávam 

 

tento školský poriadok 
 

I. Podľa §144 zákona MŠSR č. 245/2008 Z. Z. majú nasledovné práva 

a povinnosti žiaci a ich zákonný zástupcovia /rodičia/ alebo zástupcovia 

zariadenia  

 

(1) Dieťa alebo žiak má právo  

a) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, 

b) bezplatné vzdelávanie v základných a stredných školách,  

c) bezplatné vzdelávanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej 

dochádzky v materských školách , 

d) vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku,  

e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný 

stav , 

f) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie 

predmety, 

g) úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

h) poskytovaniu poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 

a sexuálnemu násiliu, 

l) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím 

programom, 

m)  na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno vzdelávacích výsledkov, 

n)  na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa 

§24. 

o) Deťom a žiakom sa so súhlasom riaditeľa školy umožňuje účasť na súťažiach /§ 153 

ods.(2) tohto zákona. 

 

(2) Dieťa alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 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. 

 

 

(4) Dieťa alebo žiak je povinný 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa  

výchovy a vzdelávania, 

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo 

školského zariadenia, 

c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, 

ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,  

d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im 

boli bezplatne zapožičané, 
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e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak 

tento zákon neustanovuje inak,  

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie 

a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia, 

h)  rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútorným poriadkom 

školy a dobrými mravmi. 

 

(5) Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu a školské zariadenie, ktoré 

poskytuje výchovu a vzdelanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznania, svetonázoru, národnosti 

a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno 

uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 

 

(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo 

a) Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení 

poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade 

so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

podľa tohto zákona, 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia 

a školským poriadkom, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 

alebo školského zariadenia, 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského 

zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

(7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 

plnenie školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré 

by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

 

(8) Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky a dbať, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu 

nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na 

výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. 

 

II. Príchod žiakov do školy 

 

1. Na vyučovanie žiaci prichádzajú v čase od 7.45 do 7.55 hod.  

2. Budova školy sa ráno uzavrie o 8.00 hod. 
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3. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom . 

4. Do budovy sa nesmie vchádzať na kolieskových korčuliach, kolieskových teniskách, 

kolobežkách, skejtbordoch.  

5. Žiak sa v škole preobúva do zdravotne nezávadnej obuvi, ktorú si v osobitnom vrecúšku 

odkladá v priestoroch šatne. 

6. Učiteľ telesnej výchovy zodpovedá za bezpečný presun žiakov na vyučovanie.  

 

III. Správanie žiakov na vyučovaní 

 

1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne. 

2. Rešpektuje  pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy. 

3. Podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie.  

4. Žiak prichádza na vyučovanie, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, 

ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.  

5. Každý žiak na I. stupni má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom 

poriadku, ktorý nesmie svojvoľne meniť.  

6. Vo všetkých  učebniach, určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci. 

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

svedomito, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a zbytočne nevyrušuje. 

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

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

vyučujúcemu pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod. 

10. Po skončení vyučovania si zbalí učebnice a učebné pomôcky do tašky, uprace svoje 

pracovné miesto a opustí učebňu. 

11. Žiak nemôže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto.  

12. Ak má akékoľvek zdravotné problémy alebo sa mu stane úraz, je povinný ho 

nahlásiť vyučujúcemu alebo najbližšiemu dozor konajúcemu učiteľovi a  triednemu 

učiteľovi.  
13. Žiaden úraz ani menšie zranenie nesmie žiak zatajiť. 

14. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku .  

15. Manipulovať s oblokmi, roletami, svetelnými vypínačmi, regulačnými ventilmi      

radiátorov, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so 

súhlasom učiteľa.  

16. Pri úmyselnom poškodení, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca. 

17. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.  

18. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje a ktoré by mohli 

ohroziť bezpečnosť a zdravie spolužiakov.  

19. Klenoty, hodinky, volkmen, mobil, väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú 

zodpovednosť.  

20. Počas vyučovania , prestávok a v ŠKD žiak nesmie používať mobilný telefón.   

21. Použiť ho môže iba so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho 

povereného zástupcu. /Vyhláška MŠSR o základnej škole §28 ods. (7)/. 

22. Použiť ho môže iba na mieste, ktoré mu bude určené.  

23. Škola neručí za ich stratu. V prípade straty si žiak nemôže uplatniť náhradu škody 

v poisťovni. 

24. Ak žiak zistí stratu svojej osobnej veci, oznámi to triednemu učiteľovi.  

25. Žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy a slušne sa voči ním správa.  

26. Za hrubé vyjadrovanie sa voči dospelým osobám a šikanovanie spolužiakov bude žiak 

zapísaný do klasifikačného hárku.  

27. Za tri takéto zápisy bude začaté disciplinárne konanie. 

28. Žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani. 

29. Žiaci, ktorí sú oslobodení od povinnej TV, sú povinní navštevovať hodiny TV.  
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30. Ak má žiak túto vyučovaciu hodinu ako poslednú v rozvrhu, môže byť na základe 

písomnej žiadosti rodiča z tejto hodiny uvoľnený.  

31. Žiakom je zakázané na podujatiach organizovaných školou a v škole počas vyučovacieho 

procesu požívať alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky. 

32. Je zakázané žiakom aj prísť do školy pod vplyvom psychotropných látok. 

33. Porušenie tohto zákazu sa bude riešiť okamžitým pohovorom s rodičmi a vedením školy. 

34. Žiaci sú o škodlivosti a nebezpečenstve užívania drog každoročne priebežne oboznámení 

v preventívnych programoch od 1. až po 4. ročník. 

35. Školský zákon § 58 ods. (3) nariaďuje: Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje 

bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania 

alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom 

výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, 

ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestením žiaka do 

samostatnej miestnosti za prítomnosti školského psychológa alebo pedagogického 

zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá 

 Zákonného zástupcu 

 Zdravotnú pomoc 

 Policajný zbor 

      Podľa §58 ods. (4) toto ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch     

      a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

36. Žiakom je zakázaná akákoľvek priama a nepriama šikana. V prípade porušenia     

  sa bude postupovať podľa smernice k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov      

       v školách a školských zariadeniach č. 1/2018 

 

 

IV. Správanie žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební 

 

1. Cez prestávku po 1. vyučovacej hodine žiaci I. stupňa desiatujú na chodbe.  

2. Po 4. vyučovacej hodine je obedová- veľká prestávka. Počas nej sa žiaci ,ktorí 

nechodia na obed prechádzajú v priestor  na chodbe, pričom nesmú opustiť budovu a 

riadia sa pokynmi  dozor konajúceho učiteľa. 

3. Opustenie tohto vymedzeného priestoru sa považuje za závažný priestupok. 

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

učiteľa počas ktorejkoľvek prestávky. 

5. Žiaci 1. – 4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. 

Cez malé prestávky sa žiaci I. stupňa pripravujú na vyučovanie, z triedy nevychádzajú, 

iba v nutnom prípade (WC, pomôcky).  

6. Žiakom je zakázané sedieť na parapetoch a otvárať veľké okná. 

7. Počas všetkých prestávok sa pohybujú žiaci tak, aby to neohrozilo zdravie, t. z. –   

nebehať, nešmýkať sa, po chodbách, schodoch, zábradlí a pod., nevoziť sa na 

kolieskových botaskách. So spolužiakmi sa neťahať, nesácať a nebiť 

8. Riaditeľka Základnej školy Rudník, Rudník 2, 90623 vydala v zmysle zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení  neskorších zmien a doplnkov, v zmysle Smernica č. 

36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 

zariadeniach . Smernica ZŠ Rudník č. 1/2018 upravuje základné znaky, formy a 

prejavy šikanovania detí a žiakov (ďalej len „žiak“),   možnosti preventívneho 

pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy 

a školského zariadenia podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a na práva 

žiaka podľa § 144 ods. 1 písm. i) a k) zákona. Pri zistení šikanovania sa bude 

postupovať podľa tejto smernice. 
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V. Odchod žiakov zo školy 

 

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

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

lavicu. 

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

odídu do šatne . V šatni sa žiaci preobujú, oblečú a pod dozorom dozor konajúceho 

opustia školskú budovu. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný.  

3. Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove 

školy nie je dovolené. 

 

VI. Dochádzka žiakov do školy 

 

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a má právo 

zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.  

2. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, záujmových krúžkov a voliteľných 

predmetov, dochádzka do školského klubu detí je pre zaradených žiakov povinná. 

3. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť 

v rodine.  

4. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, rodič žiaka požiada 

písomne o uvoľnenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný 

vyučujúci, na viac hodín alebo jeden vyučovací deň triedny učiteľ, na dva a viac dní 

dáva súhlas riaditeľ školy. 

1 deň 1x za polroka 

Viac dní a týždeň - 1x v školskom roku 

 

5. Nie je dovolené počas vyučovania svojvoľne opúšťať školu.  

6. Žiaka pri zdravotných problémoch nemôže žiaden vyučujúci pustiť domov. Treba 

žiakovi poskytnúť prvú pomoc.  

7. Lekárnička je v riaditeľni, zodpovedá za jej stav p. Baranovičová   

8. Ak je zlý zdravotný stav žiaka pretrvávajúci, vyučujúci to nahlási triednemu učiteľovi. 

Ten sa telefonicky spojí s rodičmi žiaka alebo zabezpečí lekárske ošetrenie. 

9. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo 

v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný 

oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho 

neprítomnosti. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva 

najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných 

dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka 

na súťažiach. /§144 ods. (9) zákona MŠSR č. 245/2008 Z. z./ 

10. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe 

nasledujúce vyučovacie dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca 

zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch  škola môže 

vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo 

žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích 

dní, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia 

potvrdenie od lekára. /§144 ods. (10) zákona MŠSR č.245/2008 Z. z./ 

11.   Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými býva, alebo je v trvalom styku, na 

prenosnú chorobu, oznámi to zástupca žiaka ihneď  riaditeľovi školy. Za prenosnú 
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chorobu považujeme aj výskyt detských vší. O vyliečení, prípadne ošetrení prenosnej 

choroby je potrebné priniesť potvrdenie od lekára. 

12. Za výnimočné a osobitne odôvodnené prípady považujeme zneužívanie písomného 

ospravedlnenia rodičom, podvádzanie žiakom / napr. píše si ospravedlnenky sám, alebo 

mu ich píše kamarát/. Pri zistení takýchto podvodov budeme okamžite informovať 

rodiča, resp. sociálne oddelenie. 

13. V prípade náhleho ochorenia alebo náhleho vymeškania ohlási neprítomnosť žiaka 

jeho rodič hneď prvý deň neprítomnosti triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy na 

čísle tel. 0346215624  Zo stravy treba odhlásiť žiaka u vedúcej jedálni alebo na čísle 

tel. 0346215620.  

7. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté niektoré z výchovných 

opatrení alebo znížená známka zo správania, podľa závažnosti a príčiny vymeškania 

hodín z vyučovania. 

8. Časový rozpis vyučovania: 

a) Príchod do školy je najskôr 7.45 hod. 

ŠKD je otvorený: poobede od 12,00 – 15,30 hod. 

b) Vyučovanie začína 8.00 hod. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

c) Dĺžka prestávok:       

po 1 hod.     20 min.                          . 

           po 2 hod.    10 min.                           

           po 3 hod.     10 min.                           

po 4 hod.     30 min.                           

po 5 hod.     10 min.                           

po 6 hod.     10 min.  

                          

VII. Stravovanie žiakov a správanie v školskej jedálni: 

 

Stravovanie žiakov: 

- žiaci sa stravujú po skončení vyučovania  

- po 4. vyučovacej hodine  

 

Správanie žiakov v školskej jedálni: 

            Podľa vnútorného poriadku pre školskú . jedáleň 

 

VIII. Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice 

 

 

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote 

svoje miesto, triedu, učebňu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred 

poškodením. 

2. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. 

3. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je 

závažný priestupok a rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca, je povinný v plnej 

miere škodu zaplatiť /§144 ods. 7 písm. e)  z. MŠSR č. 248/2008/. 

4. Podľa nariadenia vlády SR č. 282/1994 Z. z. § 6. Ak žiak prechádza na inú školu, 

učebnice si ponecháva. Škola, z ktorej žiak odchádza, odpíše učebnice zo svojej 

evidencie učebníc a odpis zaznačí v osobnom liste, ktorý posiela škole do ktorej žiak 

prešiel. Na základe toho táto škola zapíše učebnice do svojej evidencie učebníc. 
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IX. Starostlivosť o zovňajšok 
 

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

organizovaných školou vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.  

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

cvičky. 

3. Hygienické pomôcky je potrebné v triede riešiť hygienickým vrecúškom žiaka. 
 

X. Výchovné opatrenia za porušovanie školského poriadku 

 

 

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o uložení výchovných opatrení. /§22 vyhlášky MŠSR 

o Základnej škole /  

1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za 

závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy.  

2. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. 

3. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení , najmä  napomenutie od 

triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. 

4. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje so súhlasom riaditeľa po prerokovaní 

v pedagogickej rade.  

5. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade.  

6. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom 

zákonného zástupcu žiaka.  

7. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového 

listu žiaka.  

8. Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa §55 ods. 6 písm. c) a d) zákona MŠSR č. 

245/2008 Z. z. sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 

9. Ak sa použije ochranné opatrenie podľa §58 zákona MŠSR č. 245/2008 Z. z.. riaditeľ 

bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť. 

 

 

Systém riešenia výchovných problémov so žiakmi 

 

Pri riešení výchovných problémov so žiakmi je veľmi dôležité dôkladne poznať žiaka, jeho 

rodinné prostredie. Treba ich riešiť včas a dôsledne. 

 

a) 1. priestupok – rieši triedny učiteľ pohovorom so žiakom. Priestupok oznámi písomne 

rodičom ako napomenutie triednym učiteľom. 

b) 2. priestupok – rieši triedny učiteľ pozvaním rodičov do školy, osobným pohovorom 

s rodičmi a triednym učiteľom alebo vyučujúcim, pohovorom rodičov s riaditeľom 

školy. Žiak dostáva písomné pokarhanie triednym učiteľom. 

c) 3. priestupok – ktorému predchádza pohovor žiaka, rodičov, triedneho učiteľa a 

riaditeľa školy, nasleduje písomné pokarhanie riaditeľa školy. Z riaditeľského 

pokarhania vyplýva  zákaz účasti na výletoch, spol. podujatiach organizovaných 

školou. 

d) ďalšie priestupky budú hodnotené zníženou známkou zo správania. Znížená známka 

môže byť aj po prvom priestupku, ak ním ublíži na zdraví inému žiakovi s dlhodobými 

následkami, alebo poškodí majetok školy s hodnotou vyššou ako 33,20 € (1000,12 Sk), 

alebo je hrubým porušením etického alebo mravného správania sa. 

e) Na základe podkladov triedneho učiteľa podávame návrh riešenia na psychologické 

vyšetrenie, na odbor sociálnych vecí pri OÚ Myjava a sociálne oddelenie Mesta 

Myjavy (ak rodičia nespolupracujú so školou). 
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f) Ak žiadne z prijatých opatrení neviedli k náprave, výchova žiaka je vážne narušená a 

môže byť daný podnet na ústavnú alebo ochrannú výchovu. 

 

Udeleniu výchovných opatrení a zníženej známky zo správania musí predchádzať 

oboznámenie rodičov s priestupkom žiaka, až potom sa oboznámi pedagogická rada. 

 

Žiakovi môže byť udelená pochvala: 

 

a) triednym učiteľom – ústna pred kolektívom triedy 

b) riaditeľom školy – môže byť zverejnená na nástenke alebo v školskom rozhlase 

c) odmena vecným darom – výletom 

 

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za: 

 

- za vzorné správanie 

- za vzorné plnenie povinností 

- záslužný alebo statočný čin 

 

 

XI. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov a 

 bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 

 
 

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

chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku 

školského roka triednym učiteľom. V prípadoch  zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a 

zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na 

predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a 

ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.  

4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci ako zdravotník žiakovi prvú pomoc, pri 

podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O 

úraze alebo ochorenie informuje rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho 

zistil, do zošita úrazov, ktorý je v riaditeľni. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania 

viac ako 3 dni, spíše sa záznam o úraze. 

5. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov 

v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci 

učitelia. Na škole sú zriadené dozory: 

 

 chodbový – cez prestávky 

 

 dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov. 

 

Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov. 

 

 

6. Evakuácia detí a zamestnancov pri nepredvídaných situáciách (oznámenie o bombe 

v budove)  

Ak sa v čase prevádzky v škole prostredníctvom oznamu z polície alebo na základe osobného 

kontaktu s poverenou osobou oznámi skutočnosť o možnom umiestnení bomby v danom 
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objekte postupuje riaditeľ a všetci pedagogickí zamestnanci zodpovední za zverené deti 

nasledovným spôsobom. 

a/  uskutoční evakuáciu detí a všetkých osôb v budove, 

b/vezme predpísanú dokumentáciu, ktorá obsahuje údaje o kontakte na rodiča 

c/ evakuované osoby si urýchlene vezmú svoje osobné veci a oblečenie a sústredia sa na 

vopred dohodnutom mieste ( priestory kultúrneho domu) 

d/zodpovedný pedagogický zamestnanec, alebo ním poverená osoba postupne obvolá 

všetkých rodičov, alebo zákonných zástupcov dieťaťa a oboznámi ich s uvedenou situáciou. 

Rodič si príde prevziať hneď ako mu to pracovné povinnosti umožnia svoje dieťa na 

dohodnuté miesto.  

e/ pedagogický zamestnanec opúšťa miesto, na ktorom sa sústredia evakuované osoby ako 

posledný, vezme predpísanú dokumentáciu, ktorú po odvolaní výnimočnej situácie vráti na 

pracovisko. 

 

7.Mimoriadna situácia v čase pandemického ochorenia 

 

V prípade vzniku mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s pandemickým 

ochorením je žiak povinný rešpektovať všetky nariadenia, usmernenia, opatrenia a 

rozhodnutia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, zriaďovateľom školy a riaditeľom školy. 

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac 

po sebe nasledujúcich dní rodič predkladá ,, písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,, 

žiaka. 

Žiak s príznakmi musí zostať doma. 

 

 

Odsúhlasené pedagogickou radou ZŠ Rudník 

 

Dňa .............................                                                     ................................................. 

                                                                                           Mgr. Erika Pszotová  

                                                                                                    riaditeľka školy                                                                        

 

 

 

 

Odsúhlasené Rodičovskou radou pri ZŠ Rudník  

         

Dňa ...........................      .................................................. 

    

 

 

 

       

 

Odsúhlasené Radou školy pri ZŠ Rudník 

 

Dňa ..........................      ................................................. 

            

                       

Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.9.2022 

Súčasne sa ruší platnosť školského poriadku zo dňa 1.9.2021 .                                              
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Poučenie žiakov o školskom poriadku školy, 

bezpečnosti a slušnom správaní 

 

 
 
 

 


