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Školský poriadok 
 

 

 

Školský poriadok je ústavou žiakov. Obsahuje rôzne práva a povinnosti a organizačný 

poriadok školy. Dodržiavanie školského poriadku je povinnosťou každého žiaka 

a učiteľa.  

 

Školský poriadok sa vzťahuje na žiaka, učiteľa, na každého zamestnanca školy a na 

rodiča, ktorý je zákonným zástupcom žiaka. Z tejto pozície zastáva rôzne práva a uplatňuje 

rôzne povinnosti. Školský poriadok definuje zásady spolupráce, ktoré majú napomáhať 

k tomu, aby sa žiaci v škole cítili v bezpečnosti a príjemne. Žiaci majú možnosť primerane sa 

vzdelávať vzhľadom k svojim najlepším schopnostiam a možnostiam. V školskom poriadku 

sú ukotvené zásady, ktoré napomáhajú k zachovávaniu školských tradícií a týmto spôsobom 

obohacujú žiaka intelektuálne a emocionálne. V koncipovaní školského poriadku, v jeho 

aktualizovaní a dodržiavaní jeho zásad sa spoločne podieľajú zástupcovia žiakov, učiteľský 

zbor, pričom prihliadajú aj na názory a reakcie Združenia rodičov.  

 

Školský poriadok obsahuje. 

 

Práva žiakov 

Povinnosti žiakov  

Formy ocenenia, pochvaly žiakov 

Formy pokarhania žiakov 

Zásady správnej životosprávy 

Zásady spoločenského spolunažívania 

Organizačný poriadok školy 

Zásady, ktoré sa vzťahujú na nepresnosť žiakov a na vymeškávané hodiny 

Predpisy, ktoré sa vzťahujú na ochranu zdravia a bezpečnosti žiakov 

Definovanie organizovania väčších žiackych spoločenstiev 

Možnosti modifikácie školského poriadku 

 

 

1. Práva žiaka 

 

Žiak má právo na to: 

 

- aby jeho osobnosť, ľudská dôstojnosť a osobné práva boli rešpektované, aby voči nemu 

neboli uplatňované žiadne fyzické ani duševné tresty, aby žiak nebol vystavený žiadnemu 

neľudskému a nedôstojnému správaniu. Ak má žiak pocit, že utrpel nejakú krivdu, môže sa 

obrátiť o pomoc na svojho triedneho učiteľa, na žiacky parlament, na riaditeľa školy, ktorí sú 

povinní danú situáciu vyriešiť do desiatich pracovných dní. Žiak nemôže byť diskriminovaný 

za svoje názory, myšlienky a postoje. Ak má žiak pocit, že za tieto práva utrpel krivdu, môže 

poprosiť o pomoc svojho triedneho učiteľa, žiacky parlament a riaditeľa školy 

- aby každá písomná práca bola vyhodnotená a dostupná k nahliadnutiu do desiatich 

pracovných dní, 
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-  aby učiteľ informoval žiaka o obsahu záverečnej písomnej práce z  tematického celku päť 

dní dopredu pred písaním písomnej práce z temat. celku. V jeden deň môže žiak napísať len 

jednu záverečnú písomnú prácu z temat. celku. Učiteľ je povinný zaznačiť termín písania 

písomnej práce z temat. celku do triednej knihy, aby aj ostatní učitelia odborných predmetov 

boli oboznámení s termínom písania písomnej práce z temat. celku z príslušného predmetu. 

V priebehu jedného týždňa môžu žiaci napísať najviac tri záverečné písomné práce 

z tematických celkov, 

 

- obrátiť sa na učiteľa so žiadosťou, aby dostal možnosť opraviť si známku do učiteľom 

stanoveného termínu, 

 

- aby škola zabezpečila ochranu a dokumentáciu osobných údajov žiaka. 

 

Právom všetkých žiakov je: 

 

- aby primeraným spôsobom boli vzdelávaní vzhľadom k svojim možnostiam, schopnostiam 

a záujmom, aby sa aktívne zapájali do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 

- prístup do odborných učební a do iných priestorov školy, napr. knižnice, telocvične, 

odbornej učebne informatiky, len s dozorom učiteľa, 

 

- aby zo strany učiteľov bol sústavne oboznámený so všetkými známkami, pochvalami, 

upozorneniami a pokarhaniami, ktoré sú poznačené v internetovej žiackej knižke  

 

- aby mu bolo zabezpečené adekvátne vzdelávanie vo vierovyznaní, ktoré praktizuje, 

 

- aby sa mohol podľa vlastných záujmov vzdelávať v rôznych odborných krúžkoch, 

športových a umeleckých krúžkoch, 

 

- aby sa mohol zúčastňovať rôznych školských a športových súťaží, na ktoré žiaka pripraví 

odborný učiteľ príslušného predmetu, 

 

- aby sa mohol zúčastňovať rôznych školských táborov, ktoré organizuje škola, 

 

- keď má žiak nejaké problémy môže sa obrátiť o pomoc na odborného učiteľa, triedneho 

učiteľa alebo na vedenie školy, 

 

- aby jeho školské a spoločenské aktivity boli primerane ocenené a ohodnotené, 

 

- aby vyjadril svoje názory a myšlienky k otázkam, ktoré súvisia so životom školy, aby jeho 

aktivita v tomto smere bola ohodnotená a ocenená, 

 

- organizoval prácu žiackeho parlamentu a to aj s pomocou učiteľského zboru a vedenia 

školy, 

 

- aby mohol byť zvolený a mohol voliť na všetkých úrovniach žiackeho spoločenstva.  

 

2. Povinnosti žiakov 



Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským 

Ipolyi Arnold Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom – Ipolybalog 

 
 

 

Každý žiak je členom spoločenstva školy. Z členstva mu teda vyplývajú nasledovné 

povinnosti: 

 

- stotožnenie sa s vytýčenými cieľmi školy a triedy, napomáhanie k realizácii cieľov školy, 

 

- svedomité vykonávanie zvolenej funkcie a poslania. 

 

Povinnosťou žiaka je: 

 

- aby bol prítomný na písomných prácach, aby tieto práce napísal, aby splnil požiadavky 

jednotlivých vyučovacích predmetov. Žiak, ktorý na skúške alebo v priebehu písania 

písomnej práce využije také pomôcky, ktorých použitie nie je povolené učiteľom (poznámky, 

ťahák, kalkulačka, mobilný telefón), odborný učiteľ môže jeho skúšku a písomnú prácu 

ohodnotiť nedostatočne. 

 

- aby bol prítomný na vyučovacích hodinách, neprítomnosť na vyučovaní ospravedlnil podľa 

zásad obsiahnutých v školskom poriadku. Ďalej povinnosťou žiaka je, aby sa zúčastňoval 

krúžkov, na ktoré sa prihlásil, pričom je taktiež povinný ospravedlniť svoju neprítomnosť na 

jednotlivých krúžkoch. 

 

- aby splnil požiadavky vyučovacieho programu, aby sa sústavne pripravoval na vyučovacie 

hodiny a urobil zadané domáce úlohy,  

 

- v prípade, ak si žiak pravidelne nepripravuje domáce úlohy alebo nemá vyučovacie 

pomôcky a prostriedky potrebné k práci na vyučovacej hodine, triedny učiteľ môže dať 

zavolať rodičov na prediskutovanie daného výchovného problému, ktorý brzdí učiteľa v tom, 

aby u žiaka dosiahol vytýčený a želaný výchovný cieľ, 

 

- žiak musí rešpektovať ľudskú dôstojnosť a práva vedenia školy, učiteľov, všetkých 

zamestnancov školy a spolužiakov, 

 

- žiak musí vykonať inštrukcie školského zariadenia, učiteľov, ak tieto príkazy neprekračujú 

rámec normy, 

 

- žiak musí dávať pozor na ochranu vlastného zdravia  a bezpečnosti, na ochranu zdravia a 

bezpečnosti ostatných spolužiakov. Ak má žiak vedomosť o tom, že jemu, spolužiakom alebo 

pedagógom školy hrozí nejaké nebezpečenstvo alebo možnosť nejakého zranenia, ihneď musí 

túto svoju vedomosť ohlásiť službu vykonávajúcemu učiteľovi alebo inému zamestnancovi 

školy, samozrejme v prípade, ak neutrpel vážnejšie zranenie. Povinnosťou školy je o 

akýchkoľvek zraneniach žiakov alebo o ublížení na zdraví spísať protokol o školských 

úrazoch, 

 

- žiak musí byť informovaný o všetkých predpisoch, ktoré sa týkajú ochrany zdravia 

a bezpečnosti, požiarov. Jednotlivé predpisy musí aj dodržiavať. Na začiatku školského roka 

triedni učitelia informujú žiakov o obsahu týchto predpisov.  
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Povinnosťou všetkých žiakov je: 

 

-  aktívne sa spolupodieľať na realizovaní vyučovacích hodín, 

 

- vymeškané učivo si musí žiak nahradiť na nasledujúcu vyučovaciu hodinu, v prípade dlhšej 

choroby musí vymeškané učivo nahradiť do učiteľom stanovenej lehoty,  

 

- kontrolovať svoje správanie, rozvíjať sa s využitím svojich najlepších možností 

a schopností, 

 

- brať ohľad na ostatných žiakov, ktorí majú právo vzdelávať sa v pokojnej atmosfére a za 

pokojných podmienok, 

 

- aby mal na vyučovaciu hodinu pripravené všetky vyučovacie pomôcky,  

 

Žiak:  

 

- musí dávať pozor na zachovanie čistoty zariadenia školy a jednotlivých tried, na čistotu 

stien, žiak nesmie poškodzovať zariadenie školy a tried, nesmie poškodzovať ani ozdoby a 

dekoráciu školy, 

 

- musí udržiavať čistotu a poriadok v laviciach, 

 

- môže využívať školský dvor na rôzne aktivity, nesmie poškodzovať lavice a hračky, 

 

- musí dávať zvýšený pozor na použitie ostatných priestorov školy, musí sa v nich kultúrnym 

spôsobom správať, 

 

- aby okolie školy bolo upravené vzhľadom k tomu, do akého prostredia je škola situovaná, 

vzhľadom k počasiu a k danej príležitosti, aby okolie školy a jeho úprava nevyvolala 

rozhorčenie, 

 

- do školy by mal chodiť v čistom oblečení a upravený, oblečenie treba prispôsobiť miestu, 

udalosti, meteorologickým podmienkam, pričom oblečením by žiak nemal šokovať a vzbudiť 

obdiv, 

 

- na školské podujatia a slávnosti je potrebné primerane spoločensky sa obliecť, 

 

- ak žiak spôsobil škodu, je povinný ju ohlásiť. 

 

V prípade ak z vlastnej nepozornosti a nekontrolovania vlastného správania sa spôsobil škodu, 

žiak je povinný škodu uhradiť. Za spôsobenie škody žiak dostáva pokarhanie. 

 

Pravidlá vzťahujúce sa na práva a povinností žiakov 

 

- od každého sa očakáva, aby rešpektoval a akceptoval osobnosť druhého človeka (dieťaťa, 

dospelého), jeho meno, vierovyznanie, pôvod, dobré meno, tajomstvá a všetky ľudské práva, 
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- akékoľvek bitky, výsmechy, vyhrážky, podceňovanie druhých a kolektívne tresty sú 

zakázané, 

 

- všetky známky sa dajú opraviť, prípadne k získanej známke sa môže pridružiť druhá - 

opravná, 

 

- všetky vymeškané písomné práce, referáty a iné predpísané žiacke práce sa dajú nahradiť. 

Oprava známky alebo nahradenie žiackych prác závisí od vzájomnej dohody medzi žiakom 

a učiteľom. Učitelia školy môžu podľa vlastného uváženia ponúknuť možnosť opravy známky 

pre žiakov.  

 

- písomnú prácu z tematického celku je potrebné nahradiť, 

 

- žiak, ktorý ku koncu roka dostal z viac ako polovice vyučovacích predmetov pochvalu, 

dostane pochvalu, ktorá sa zapíše do tej časti klasifikačného záznamu, kde je vyhradené 

miesto pre poznámky. Pochvalu je potrebné poznačiť k známke z daného vyučovacieho 

predmetu a označiť písmenkom „d“ 

 

- slovnú klasifikáciu žiaka vykoná učiteľ na poslednej hodine polroka alebo roka, pričom 

vyhodnotí dovtedajšiu prácu žiaka, 

 

- známky a hodnotenia žiaka odzrkadľujú prácu žiakov, nesmie sa nimi hodnotiť disciplína 

žiakov, 

 

Všeobecné pravidlá 

 

- z bezpečnostných príčin je zakázané nosiť/mať na sebe/ náušnice, šperky, hodinky, najmä na 

hodinách telesnej výchovy, prípadne na takých hodinách, kde ich nosenie nie je povolené, 

 

- všetky predmety, ktoré sa našli v areáli školy treba odovzdať do zborovne, kde ich 

uschovajú do 60 dní. Ak sa pre dané predmety nikto neohlási, po uplynutí tejto doby ich môže 

škola použiť na charitatívne účely. 

 

- v priebehu rôznych školských podujatí je prísne zakázané fajčiť a konzumovať alkoholické 

nápoje, 

 

- na vyučovacích hodinách je prísne zakázané jesť a piť. Taktiež je prísne zakázané počas 

vyučovacích hodín žuť žuvačku. V areáli školy je zakázané konzumovať tekvicové 

a slnečnicové semiačka. 

 

- škola neberie na seba zodpovednosť a odškodnenie za tie predmety, ktoré žiak používa na 

iné, než učebné účely. Počas obedňajšej prestávky sa môže žiak rozhodnúť, či odovzdá svoje 

cennosti do úschovy na sekretariát školy.  Za úschovu takýchto predmetov škola berie na seba 

zodpovednosť. 

 

- ak žiak poruší pravidlá a predpisy školského poriadku, môže byť trestaný za svoju 

disciplínu, 
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- v stredu žiaci nedostávajú domáce úlohy (zo stredy na štvrtok žiaci nedostávajú žiadnu ústnu 

ani písomnú domácu úlohu), majú voľné popoludnie. V tento deň sa môžu organizovať čajové 

popoludnia alebo rôzne triednické podujatia.  

 

3. Formy ocenenia, pochvál žiakov 

 

Pochvala od odborného učiteľa: 

 

- za vynikajúcu aktivitu počas vyučovacích hodín a v školskom klube, 

- za mimoriadny výkon počas plnení povinných úloh, 

- za 1., 2., 3. miesto na školských súťažiach (v kategórii: jednotlivec, súťažná skupina)  

- za účasť na regionálnej, obvodnej, okresnej súťaži 

- za účasť na krajskej súťaži alebo za účasť na celoštátnom semifinále, za bronzové pásmo  

 

Pochvala od triedneho učiteľa: 

 

- za v poradí tretiu pochvalu od odborného učiteľa, 

- za 1., 2., 3. miesto na regionálnej, obvodnej, okresnej súťaži, za zlaté pásmo 

- za získanie mimoriadneho ocenenia/ pochvaly od poroty atď. 

- za 1., 2., 3. miesto na korešpondenčných súťažiach a za postup do finále, 

- za 4., 5., 6. miesto na  krajských súťažiach a za rovnaké umiestnenie na celoštátnom 

semifinále, za strieborné pásmo 

 

Pochvala od riaditeľa školy: 

 

- za v poradí tretiu pochvalu od triedneho učiteľa, 

- za 1., 2., 3. miesto na  krajských súťažiach a za rovnaké umiestnenie na celoštátnom 

semifinále, za zlaté pásmo 

- za 1., 2., 3. miesto vo finálovom kole korešpondenčnej súťaži  

- za 4., 5., 6. miesto na celoštátnej súťaži, za strieborné pásmo 

 

Pochvala od pedagogického zboru: 

 

- za v poradí tretiu pochvalu od riaditeľa školy, 

- za 1., 2., 3. miesto na celoštátnej súťaži, za zlaté pásmo 

- za účasť na medzinárodných súťažiach, 

 

 

Tablo pochvál: 

 

- na konci každého školského roka Základná škola Arnolda Ipolyiho s VJM Balog nad Ipľom 

uverejní kolektívnu fotografiu tých žiakov 1. až 9. ročníka, ktorí sa o to počas školského roka 

zaslúžili najmä aktívnou prácou, dobrými športovými a učebnými výsledkami, vzornou 

disciplínou a uverejní ich mená na internetovej stránke školy, 

- hlasovať za takýchto žiakov môže ktorýkoľvek člen pedagogického zboru, 

- rozhodnutie prinesie pedagogická rada, 

- výsledok rozhodnutia, realizácia fotografovania do 29. júna príslušného šk. roka, 

   Zodpovedný/á:  zástupca/zástupkyňa riaditeľa školy 
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Cena Arnolda Ipolyiho: 

 

- Základná škola Arnolda Ipolyiho s VJM Balog nad Ipľom pripravila pre žiakov ocenenie 

pod názvom Cena Arnolda Ipolyiho, 

- ocenení žiaci dostanú hodnotnú knižnú odmenu 

- ocenenie sa odovzdáva na slávnostnom vyhodnotení príslušného šk. roka 

- ocenenie môže získať žiak 9. ročníka 

- návrh na ocenenie podáva triedny učiteľov deviatakov 

- návrh sa podáva vedeniu školy do konca poslednej klasifikačnej porady príslušného šk. roka 

- návrh/ návrhy sa prerokujú na zasadnutí pedagogickej rady 

- v prípade, ak pedagogická rada nepodporí návrh/návrhy, PR môže od prisúdenia ocenenia 

odstúpiť. 

 

 

4. Formy pokarhania žiakov 

 

- žiaka, ktorý si pravidelne neplní školské a učebné povinnosti, porušuje školský poriadok 

alebo akýmkoľvek spôsobom škodí dobrému menu školy je nutné potrestať. 

- formy napomenutia a pokarhania, ktoré uplatňuje škola: napomenutie od odborného učiteľa, 

od triedneho učiteľa a od riaditeľa školy. Vo vážnych prípadoch je potrebné zvolať 

mimoriadne zasadnutie pedagogického zboru, na ktorom sa prerokuje forma pokarhania 

žiaka/žiakov. 

 

Ak sa na mimoriadnom zasadnutí pedagógov školy zistí, že previnenie sa žiaka proti 

školskému poriadku je závažné, žiakovi sa udelí pokarhanie navrhnuté triednym učiteľom 

alebo pedagogickým zborom.  

 

 

Formy upozornenia a pokarhania žiakov: 

 

- písomné napomenutie od odborného učiteľa, 

- písomné napomenutie od triedneho učiteľa,  

- písomné pokarhanie od triedneho učiteľa (konzultácia s rodičmi), 

- pokarhanie od riaditeľa školy, 

- znížená známka zo správania, 

 

Je protiprávne ubližovať a podceňovať iné osoby, a taktiež ohrozovať zdravie iných osôb 

(šikanovanie). Z tohto dôvodu sa takéto správanie (akékoľvek prvotné známky takéhoto 

správania) vážne trestá.  

 

- napomenutie od triedneho učiteľa za v poradí 5. napomenutie od odborného učiteľa, 

- v prípade ak po napomenutí od triedneho učiteľa žiak opätovne dostane 5 napomenutí od 

odborného učiteľa alebo 1 napomenutie od triedneho učiteľa žiak dostane pokarhanie od 

triedneho učiteľa. V tomto prípade triedny učiteľ je povinný zavolať na konzultáciu 

zákonných zástupcov dotknutého žiaka.  

- ak žiak dostane po pokarhaní triednym učiteľom akékoľvek napomenutie, automaticky 

dostáva pokarhanie od riaditeľa školy, 
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- ten žiak, ktorý sa po pokarhaní riaditeľom školy dvakrát previní proti školskému poriadku 

dostáva zníženú známku zo správania, 

- na žiakov, ktorí podľa špeciálneho pedagóga/školského psychológa trpia poruchami 

správania sa vzťahujú iné formy pokarhaní, o ktorých rozhoduje pedagogický zbor, 

 

Napomenutie od odborného učiteľa: 

- v prípade, ak žiakovi chýbajú učebné/školské pomôcky 

- za vyrušovanie počas vyučovacej hodiny 

- za previnenie sa proti školského poriadku 

 

Napomenutie od triedneho učiteľa: 

- za neodôvodnenú absenciu na rôznych súťažiach organizovaných školou, 

- za bitku. 

 

 

Pokarhanie od riaditeľa: 

- za krádež, 

- za úmyselné fyzické napadnutie, 

- za úmyselné zapríčinenie škody, 

- za akýkoľvek vážnejší priestupok. 

 

Namiesto pokarhania od riaditeľa školy v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia 

pedagogického zboru sa môže žiakovi/ žiakom udeliť znížená známka zo správania.  

 

Žiaka, ktorý svojou disciplínou vyrušuje ostatných, pravidelne porušuje školský poriadok, 

môže pedagogický zbor vylúčiť z nasledovných školských podujatí: stolný tenis, výlet, disco 

a iné podujatia. 

V prípade žiaka, ktorý dostal pokarhanie od triedneho učiteľa, môže triedny učiteľ zvážiť, či 

sa žiak môže zúčastniť kolektívnych triednych podujatí, alebo táborov organizovaných 

školou.  

 

5. Zásady správnej životosprávy 

 

Žiak počas výchovy a vzdelávania v základnej škole nenadobudne len poznatky a vedomosti, 

ale osvojuje si aj zásady správnej životosprávy. Z uvedeného teda vyplýva: 

 

- v areáli školy alebo na podujatiach, ktoré organizuje škola je prísne zakázaná konzumácia 

alkoholu a fajčenie, 

- vychádzajúc z plánu prevencie drogových závislostí a sociálnopatologických javov 

a v súlade s Národným programom boja proti drogám je zakázané: 

- vlastnenie, rozširovanie a používanie drog a iných návykových látok, 

- pestovanie rastlín, z ktorých je možné pripraviť vyššie uvedené návykové látky, 

- vlastnenie prostriedkov, pomocou ktorých je možné pripraviť vyššie uvedené  návykové 

látky, 

- propagácia návykových látok a povzbudzovanie na ich vyskúšanie. Manipulácie s prísne 

zakázanými látkami je škola povinná ohlásiť polícii a zákonnému zástupcovi žiaka. 

Žiak automaticky dostane zníženú známku zo správania.  
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- správnemu duševnému rozvoju mladých ľudí bránia rôzne neprimeraným spôsobom 

zostavené učebnice, čítanie pre žiakov nevhodných časopisov, pozeranie rôznych 

videofilmov, ktoré nezodpovedajú vekovým osobitostiam žiakov, a ktoré nezodpovedajú 

mravným normám, surfovanie po neadekvátnych internetových stránkach, hranie rôznych 

hazardných hier a počítačových hier. Z tohto dôvodu je v škole prísne zakázané používanie 

nevhodnej literatúry, videokaziet, CD a DVD nosičov, časopisov, kníh, vlastnenie 

a rozširovanie nevhodných fotografií.  

Žiak má právo na to, aby čas strávený v škole strávil príjemne, k čomu má prispieť aj 

zariadenie jednotlivých miestností školy. Z tohto dôvodu žiak do školy prichádza solídne a 

čisto oblečený. Je zakázané nosenie nevhodných doplnkov, napr. rôznych retiazok a náušníc.  

Žiakovi je zakázané, aby sa dal tetovať alebo aby si dal inými spôsobmi ozdobiť svoje telo, 

ďalej nesmie mať extrémny účes, nesmie si vlasy farbiť a dať si do vlasov melír.  (v prípade 

ak je táto zásada porušená, žiak dostane upozornenie od triedneho učiteľa.) Je zakázané 

nanášať na tvár make-up a lakovať nechty. Ak sa daný prípad opakuje žiak dostane 

upozornenie od triedneho učiteľa. Žiaci môžu nosiť solídne šperky, solídne náušnice, retiazky, 

poprípade prsteň. Chlapci nesmú mať náušnicu. 

Žiak môže používať hygienické miestnosti len na toaletné účely. V týchto miestnostiach 

nesmie rozhadzovať smeti, nesmie poškodzovať zariadenie ani steny a zdržiavať sa v tejto 

miestnosti môže len dovtedy, kým nevykoná svoju potrebu.  

Ak sa v rodine žiaka rozšírilo nejaké vírusové ochorenie, rodič je povinný o tejto skutočnosti 

informovať triedneho učiteľa alebo riaditeľstvo školy do 24 hodín. 

 

6. Zásady spoločenského spolunažívania 

 

1. Žiak je povinný šetriť majetok školy. Má sa správať teda tak, aby v zariadení školy 

a v materiálnom vybavení školy nespôsoboval škody. Ak žiak spôsobí škodu a je 

dokázateľné, že škodu zapríčinil žiak, zákonný zástupca žiaka (rodič) je povinný uhradiť celú 

škodu. 

Je prísne zakázané zapríčiniť škodu v cudzom majetku alebo ukradnúť cudzí majetok! 

 

2. Pre žiaka sa neodporúča vlastnenie cenných predmetov (cenné hodinky, šperky) a je prísne 

zakázané nosenie hračiek a cenných predmetov (MP3, iPod, discman, videokamera, atď.) 

(Výnimka sa vzťahuje na tie predmety, ktoré povolil do školy priniesť učiteľ). 

 

3. Žiak je povinný starať sa o učebnice, pomôcky a udržiavať ich v poriadku. Je povinný 

obaliť si učebnice a zošity. Tie učebnice a pomôcky, v ktorých žiak zapríčinil vážnejšiu škodu 

je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka.  

 

4. Žiak nesmie v areáli a v okolí školy vlastniť také látky a predmety (zbraň, nôž, strelivo, 

výbušné látky, chemické látky), ktorými môže ohroziť vlastné fyzické zdravie alebo zdravie 

ostatných. 

Tie isté zásady sa vzťahujú na zábavnú pyrotechniku (petardy,  rakety, atď.) 

 

5. Všetkým žiakom (miestnym aj dochádzajúcim) je prísne zakázané používanie mobilných 

telefónov, tabletov alebo iných elektronických zariadení v škole, v celom areáli školy a aj na 

autobusových zastávkach. Mobil musí byť vypnutý a uložený v taške. Za stratu mobilného 

telefónu, tabletu alebo iného elektronického zariadenia škola nezodpovedá. Žiak môže byť 
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kontaktovaný cez pevnú linku školy na telefónom čísle (047/48 85 120). V prípade potreby 

škola môže rodiča kontaktovať prostredníctvom tohto tel. čísla.  

Ak žiak poruší túto časť školského poriadku, môže sa mobilný telefón, tablet alebo iné 

elektronické zariadenie žiakovi odobrať/zhabať. Zároveň žiak dostane aj napomenutie od 

učiteľa. Odobraté zariadenie sa žiakovi vráti po skončení vyučovania. 

 

6. V škole musí platiť zásada vzájomnej tolerancie a akceptácie slobody iných ľudí. Nikto 

nemá právo podceňovať druhých alebo fyzicky a psychicky týrať druhého. Žiak musí 

akceptovať tieto zásady a riadiť sa podľa nich. Je zakázané akékoľvek agresívne správanie  sa 

voči spolužiakovi alebo pedagógovi. Je zakázané vydieranie, vyhrážanie sa druhým, vulgárne 

vyjadrovanie sa a nadávanie. 

 

7. V škole je zakázané rozširovanie sektárskeho učenia, sektárskej ideológie a symbolov 

(fašizmu, rasizmu, anarchizmu, atď.) 

 

8. Učiteľ je povinný pri rozhodovaní sa o polročnej alebo koncoročnej známke zo správania 

zohľadňovať všetky zápisy do triednej knihy ohľadom správania sa žiaka, upozornenia, 

pokarhania a na základe týchto skutočností môže navrhnúť ostatným pedagógom školy 

známku zo správania, poprípade odporučiť zníženú známku zo správania. Známku zo 

správania schvaľuje riaditeľ školy. 

 

9. Rodič sa môže kedykoľvek informovať o napredovaní žiaka a taktiež si môže vyžiadať 

informácie ohľadom žiakovho správania. Na tento účel slúžia rodičovské združenia 

a konzultačné hodiny triedneho učiteľa a ostatných pedagógov. 

Konzultačné hodiny: v stredu 13:00 – 14:30 – na základe dohovoru medzi rodičom 

a učiteľom. 

 

10. Ak žiak zapríčinil vážnejší priestupok (problémy s dochádzkou do školy, prílišné 

agresívne správanie sa, konzumácia alkoholu, drog alebo cigariet) triedny učiteľ je povinný 

do 24 hod. informovať o tomto priestupku zákonného zástupcu žiaka. 

 

11. Ak sa u žiaka zistí požitie alkoholu alebo drogy, riaditeľ školy v zmysle zákona  

č. 596/2003, § 5, odseku 10 je povinný túto skutočnosť oznámiť zriaďovateľovi školy. 

 

7. Organizačný poriadok školy 

 

- žiaci musia byť prítomní v škole 10 minút pred začiatkom vyučovania, 

- pedagógovia musia byť prítomní v škole 15 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny, 

- povinnosťou pedagógov je, aby boli prítomní v zborovni od 7.30, 

- začiatkom vyučovacej hodiny sa žiaci postavia, pričom týždenníci podajú hlásenie 

o chýbajúcich, 

- za poriadok v šatniach zodpovedá vyučujúci telesnej výchovy, 

- vyučovanie pozostáva zo 45 minútových hodín. 

 

Zvonenie: 

 

1. hodina   7:40 – 8:25 

2. hodina   8:40 – 9:25 
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3. hodina   9:35 – 10:20 

4. hodina   10:25 – 11:10 

5. hodina   11:15 – 12:00 

 

6. hodina   12:40 – 13:25 

7. hodina   13:30 – 14:15 

 

- prvá vyučovacia hodina má začiatok o 7.40. Príchod žiaka po 7. 30 sa považuje za meškanie. 

Za 5 meškaní podobného charakteru dostáva žiak upozornenie od triedneho učiteľa. 

Vo zvláštnych prípadoch môžu triedni učitelia zvážiť dôvody meškania, 

- po poslednej vyučovacej hodine je povinnosťou žiakov uložiť stoličky na miesta, urobiť 

poriadok v laviciach. Za poriadok v triede zodpovedá týždenník, žiak, ktorý sa stará o 

udržiavanie poriadku v triede, prípadne učiteľ, 

- v jedálni sa musí žiak riadiť inštrukciami pedagóga/ov, nachádzajúcich sa v jedálni, 

- žiak môže odísť zo školskej družiny skôr len v prípade, ak o to rodič požiada mailom cez 

IŽK, písomným požiadaním alebo telefonickým oznámením, 

- v kabátoch nesmú byť uložené hodnotné veci a peniaze, 

- rodič, hosť, žiaci, vychovávatelia nesmú rušiť priebeh vyučovacej hodiny, 

- každý žiak je povinný rešpektovať inštrukcie učiteľa. V prípade nerešpektovania usmernení 

učiteľ vyzve žiaka k disciplinovanému správaniu sa, 

- v škole musí byť zabezpečený dozor od 7:10 až po koniec vyučovania, 

- v šatniach vykonáva dozor príslušný vyučujúci telesnej výchovy, 

- žiaci sa môžu zúčastňovať na hodinách telesnej výchovy len v čistom úbore. Čistotu úboru 

kontroluje vyučujúci telesnej výchovy. Úbor je potrebné označiť iniciálami mena a priezviska 

žiaka, 

- ročný plán práce školy obsahuje organizáciu školského roka, sviatky a prázdniny  

- na účasť na rôznych programoch (pedagógmi naplánované programy), ktoré sa realizujú 

mimo školy platia tie isté zásady a pravidlá správanie sa žiakov ako v škole, nakoľko aj 

v týchto prípadoch sa jedná o školské podujatia. (Je zakázaná konzumácia alkoholu, fajčenie 

a používanie zakázaných a nevhodných obrazov) 

- na školských slávnostiach (otvorenie šk. roka, ukončenie šk. roka, rozlúčková slávnosť, 

národné slávnosti, Vianoce) sa musia žiaci zúčastniť v spoločenskom oblečení. Neúčasť žiaka 

na jednotlivých slávnostiach sa ráta medzi vymeškané hodiny, ktoré je žiak povinný 

adekvátnym spôsobom ospravedlniť,  

- každý žiak je povinný zúčastniť  sa rozlúčkovej slávnosti. Neúčasť žiaka musí rodič oznámiť 

triednemu učiteľovi, ktorý zváži príčiny neúčasti, 

- pred hodinou telesnej výchovy, pracovného vyučovania, informatiky, pred hodinou 

v laboratóriu alebo v prípade delených hodín sa žiaci zhromažďujú zoradení na veľkej 

chodbe. 

 

1. O priebehu školského roka rozhoduje Ministerstvo školstva a jeho modifikáciu schvaľuje 

na základe rozhodnutia pedagogického zboru zriaďovateľ školy. 

 

2. V pracovné dni je škola otvorená od 7:00 do 18:00. Večerné a mimoriadne víkendové 

podujatia môžu byť organizované len so súhlasom riaditeľa školy. O realizovaní podujatí 

vyššie uvedeného charakteru je potrebné informovať vedenie školy 5 pracovných dní dopredu 

pred realizáciou podujatí. 
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3. Vyučovanie sa začína ráno o 7:40. Posledná vyučovacia hodina sa končí o 14:15. Prestávky 

sú prispôsobené zvoneniu, ktoré je platné pre celú školu.  

 

4. Vyučujúci a pedagógovia vykonávajú v škole dennú službu, ktorá zabezpečuje pre žiakov 

dozor pred začiatkom vyučovacích hodín a po ich skončení. V priestoroch školy a v areáli 

školy sa žiaci nesmú zdržiavať bez dozoru. Po zazvonení môžu žiaci vojsť do tried a obsadiť 

svoje miesta okrem odborných učební. Vstup do odborných učební je povolený za 

nasledujúcich podmienok:  žiaci sa musia zoradiť na veľkej chodbe a do učebne prichádzajú 

spolu s učiteľom. Po skončení vyučovania a krúžkov učitelia zabezpečujú  pre žiakov 

sprievod na autobusovú zastávku. 

 

5. Sprievod na autobusovú zastávku k jednotlivým autobusom sa realizuje nasledovne: 

 

12:20 – Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom 

 

13:25 – Kosihy nad Ipľom, Koláre, Veľká Čalomija 

 

14:25 – Kosihy na Ipľom, Koláre, Veľká Čalomija, Dolinka, Vinica 

 

14:45 – Kleňany, Sečianky, Veľká Ves nad Ipľom, Ipeľské Predmostie 

 

 

6. Počas trvania vyučovania žiaci nesmú bez povolenia opustiť školu. V odôvodnených 

prípadoch po vzájomnej konzultácii s dozor vykonávajúcim pedagógom, triednym učiteľom 

alebo riaditeľom školy môžu žiaci legitímne opustiť školu. 

7. Žiaci do školy a na vyučovanie môžu priniesť len potrebné pomôcky. Na hodinách sa 

nesmú zaoberať vecami, ktoré pôsobia rušivo vzhľadom na vyučovací proces (napr. súkromné 

listy). Pedagóg má právo vyzvať žiakov k tomu, aby tieto veci odovzdali a žiaci ich dostanú 

naspäť po skončení vyučovacej hodiny. 

8. Zo zdravotných hľadísk a z hľadiska zachovania čistoty a poriadku v škole sa musia žiaci 

prezúvať.  

9. Kabáty a topánky si žiaci odkladajú do šatní. Na výletoch alebo na iných mimoškolských 

podujatiach sa  žiaci zúčastňujú  v oblečení, na ktorom sa dohovorili s učiteľom, ktorý 

sprievod zabezpečuje. 

10. Žiaci majú zakázaný vstup do zborovne. 
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Pravidlá vzťahujúce sa na pracovný poriadok školy, na vyučovacie hodiny  a na činnosti 

vykonávané mimo vyučovacích hodín 

 

Každý žiak musí byť prítomný v škole 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Pred 

zvonením musí byť v triede, v učebni alebo sa  musí zdržiavať na veľkej chodbe. Vyučovacie 

hodiny sú regulované zvonením, žiaci sa musia zdržiavať počas trvania vyučovacej hodiny 

v učebni, triede.  

V prípade požiaru sa majú žiaci riadiť plánmi, ktoré sú vyvesené na chodbách. So smermi 

úniku žiakov oboznámia žiakov triedni učitelia na začiatku príslušného školského roka. 

 

 

Povinnosti týždenníkov 

 

Týždenníci vykonávajú svoje povinnosti spoločne, povinnosti si medzi sebou delia. 

Vykonávajú dozor v triede do príchodu učiteľa do triedy. Povinnosťou žiakov je zabezpečenie 

podmienok pre vyučovanie, príprava triedy na vyučovaciu hodinu, vetranie, zabezpečenie 

fixiek, čistej tabule, zrátanie počtu prítomných žiakov v skupine, udržiavanie poriadku 

v triede, na konci vyučovania zhasnutie svetiel (determinované počasím), zatváranie okien, 

odovzdanie triedy týždenníkovi z druhej skupiny. Týždenník je povinný hlásiť všetky 

postrehy, ktoré sa týkajú triedy: zapríčinenie nejakej škody, popísanie lavíc alebo iných miest 

v triede triednemu učiteľovi alebo učiteľovi prítomnému v triede. 

 

V prípade, ak sa učiteľ nedostaví do triedy 10 minút po zazvonení, povinnosťou týždenníkov 

je oznámiť túto skutočnosť v zborovni alebo v riaditeľni. Za neplnenie povinností ohľadom 

týždennej služby dostáva žiak upozornenie. O forme upozornenia rozhoduje triedny učiteľ na 

základe uváženia nedostatkov v plnení služby. Ak týždenník chýba, zastupuje ho nasledujúci 

žiak v mennom zozname.  

 

 

Pravidlá vzťahujúce sa na riešenie oficiálnych záležitostí 

 

Žiaci sa môžu s akýmikoľvek žiadosťami obrátiť na triedneho učiteľa, okrem mimoriadnych 

prípadov. V otázkach, ktoré spadajú mimo okruh kompetencií triedneho učiteľa rozhoduje 

riaditeľ školy na základe mienky a názoru triedneho učiteľa.  

Žiaci môžu oficiálne záležitosti riešiť cez prestávku po prvej vyučovacej hodine na 

sekretariáte. Pri riešení oficiálnych záležitostí si môžu dať zavolať triedneho učiteľa zo 

zborovne, ale do zborovne vstupovať nesmú. 

 

Prestávky medzi jednotlivými vyučovacími hodinami 

 

1. Žiak má nárok na prestávku, učiteľ musí tento nárok žiakov akceptovať. Samozrejme platí, 

že zvonenie platí pre učiteľa, nie pre žiaka. O definitívnom konci vyučovacej hodiny 

rozhoduje učiteľ. 

 

Zvonenie: 

 

prestávka (min.) 

1. hodina 7:40 – 8:25 15 
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2. hodina 8:40 – 9:25 10 

3. hodina 9:35 – 10:20 5 

4. hodina 10:25 – 11:10 5 

5. hodina 11:15 – 12:00  

obedňajšia prestávka  40 

6. hodina 12:40 – 13:25 5 

7. hodina 13:30 – 14:15  

 

 

3. Žiak sa v prípade pekného počasia zdržiava počas 15, 10 a obedňajšej prestávky na dvore 

alebo na veľkej chodbe, v prípade zlého počasia sa zdržiava výlučne na veľkej chodbe. Počas 

týchto prestávok v triedach ostávajú len týždenníci.  

 

4. Počas 5 minútových prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach.  

 

5. Žiak môže počas 5 minútových prestávok opustiť triedu len v odôvodnených prípadoch 

(použitie toalety). 

 

Dozor: 

 

Dozor vykonávajú vždy 2 pedagógovia: 

A. Dozor vykonávajúci učiteľ prihliada na to, aby žiaci po príchode do školy prezuli topánky 

a kultúrnym spôsobom sa zhromažďovali na prízemí. Po zazvonení zavrie šatňu a kľúč zavesí 

na vyhradené miesto v zborovni. 

B. Obmedzuje veľký pohyb na chodbe a zdržiavanie sa na schodoch. Upozorňuje týždenníkov 

v prípade zanedbávania povinností. Dozor vykonávajúci učiteľ sa zdržiava na každej 

prestávke na chodbe, ale kontroluje aj poriadok v triedach a na toaletách. Cez veľkú prestávku 

sa zdržiava so žiakmi buď na chodbe, alebo na školskom dvore.  

C. Dozor cez obedňajšiu prestávku. Žiaci môžu opustiť školu len so súhlasom dozor 

vykonávajúceho učiteľa, ale len v tom prípade, ak sa stihnú vrátiť včas na poobedňajšie 

vyučovanie. 

D. Žiaci sú pod dozorom dovtedy, kým neodídu autobusom. Na autobusy čakajúci žiaci sa 

môžu vybrať na autobusovú zastávku len s učiteľom zabezpečujúcim sprievod. 

E. Poobedňajší dozor: žiakov, ktorí sa zúčastňujú školského klubu alebo krúžkov odprevádza 

k autobusu vychovávateľ/-ka. 

 

Pravidlá vzťahujúce sa na používanie školských miestnosti  

 

- každé ráno triedy otvára školník, odborné učebne otvára vyučujúci, na konci vyučovacej 

hodiny ich aj zamyká a kľúč odloží na určené miesto, 

- za žiadnych okolností sa žiakom nevydávajú kľúče od tried alebo učební, 

- žiaci môžu opustiť areál školy počas vyučovania len so súhlasom riaditeľa školy a v prípade 

zabezpečenia dozoru dospelým, 

- žiaci môžu používať priestory školy len s dozorom dospelého, 

- na školskom dvore je zakázané hrať nebezpečné hry, 

- hranie loptových hier je povolené len cez obedňajšiu prestávku, výlučne na športovom 

ihrisku, 
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- za popísanie a poškodenie oznamov, fotografií, diplomov na nástenke žiaci dostávajú 

upozornenie, 

- ak triedny učiteľ chce realizovať rôzne popoludňajšie aktivity musí svoj úmysel oznámiť 

2 dni dopredu. Ak triedny učiteľ alebo iný učiteľ zabezpečí dozor, škola je povinná pre túto 

aktivitu zabezpečiť triedu v prípade, ak to nie je v rozpore s pracovným poriadkom školy. 

- škola môže prenajať svoje priestory v prípade, ak to nie je v rozpore s pracovným 

poriadkom školy, 

- v inštitúcii sa môžu používať len také pomôcky, ktoré nie sú nebezpečné, a ktorých súčasťou 

je návod na použitie. 

 

 

Pravidlá vzťahujúce sa na používanie telocvične a šatní 

 

A. povinnosťou žiakov na hodinách telesnej výchovy je chrániť vlastné zdravie, zdravie 

a bezpečnosť spolužiakov, dodržiavanie príkazov učiteľa. 

B. žiaci nesmú mať na sebe šperky, aby nespôsobili úraz. Šperky odloží učiteľ pred začiatkom 

vyučovacej hodiny na vyhradené a bezpečné miesto. 

C. v prípade dlhých vlasov musia žiaci používať gumičky. 

D. žiaci sa nesmú zdržiavať v telocvični bez prítomnosti učiteľa. Po zazvonení sa žiaci 

zhromažďujú na hodinu telesnej výchovy na veľkej chodbe. 

E. Žiaci nesmú meškať z hodín telesnej výchovy, nakoľko rozcvička prebieha na začiatku 

hodiny (trvá 5 až 10 minút) a je dôležitá z toho dôvodu, aby sa žiaci vyhli športovým úrazom. 

V prípade úrazu je učiteľ telesnej výchovy povinný zaznačiť úraz do evidencie úrazov 

a ohlásiť zástupcovi/zástupkyni riaditeľa školy. 

 

 

Používanie šatní a školských kabinetov 

 

f. Vynášať učebné pomôcky zo školského kabinetu môžu len oprávnení žiaci. Na konci 

hodiny je ich povinnosťou uložiť pomôcky na svoje miesta. 

g. po hodinách telesnej výchovy alebo po realizácii rôznych športových krúžkov je potrebné 

nechať telocvičňu v čistote a v poriadku. Zachovanie čistoty a poriadku je povinnosťou 

učiteľa telesnej výchovy alebo vedúceho záujmového krúžku. 

 

 

Používanie ostatných priestorov školy: 

 

h. žiaci, ktorí prichádzajú do školy na bicykloch sú povinní bicykle uložiť na vyhradené 

miesta. Je zakázané opierať bicykle o steny školy. Škola nezodpovedá za dopravné 

prostriedky. 

i. žiaci sa môžu zdržiavať v exteriérových priestoroch školy alebo na športovom ihrisku len 

s dozor vykonávajúcim učiteľom. 

j. na začiatku školského roka odborní učitelia oboznámia žiakov s pravidlami, ktoré sa 

vzťahujú na používanie odbornej učebne informatiky, telocvične, laboratória, dielne. Pravidlá 

vzťahujúce sa na používanie jednotlivých odborných učební sú vyvesené na stenách 

v príslušných učebniach.  
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8. Pravidlá vzťahujúce sa na meškanie a vymeškané hodiny 

 

 

Ospravedlnenia, povolenia vzťahujúce sa na neprítomnosť a na odchody žiakov 

 

Ak je žiak na konci roka neklasifikovaný, vo svojich štúdiách môže pokračovať len po 

zopakovaní ročníka. Neprítomnosť žiaka je rodič povinný oznámiť hneď v 1. deň 

(telefonicky, písomne alebo mailom prostredníctvom internetovej žiackej knižky) triednemu 

učiteľovi. Vymeškané hodiny je nutné ospravedlniť potvrdením/ospravedlnením od lekára 

alebo rodiča mailom cez internetovú žiacku knižku do 3 pracovných/vyučovacích dní. Vo 

zvláštnych prípadoch môžu rodičia osobne požiadať o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Uvoľniť 

žiaka na 1 deň môže triedny učiteľ, ale v prípade viacdňového uvoľnenia je potrebný súhlas 

riaditeľa školy. Ak žiak vymešká za jeden polrok z určitého vyučovacieho predmetu viac ako 

60 % vyučovacích hodín, v tom prípade musí vykonať komisionálnu skúšku z dotknutého 

predmetu.  

 

Meškanie 

 

Meškajúci žiaci sú zapísaní do triednej knihy, pričom učiteľ poznačí presný čas meškania 

z hodiny. Žiakovi, ktorý vymešká celú vyučovaciu hodinu je nutné zapísať neospravedlnenú 

hodinu. V prípade dochádzajúcich žiakov je možné ospravedlniť meškanie, ktoré nastalo 

z dopravných príčin.  

V prípade, ak sa žiak nezúčastní vyučovania kvôli školským záležitostiam (účasť na súťaži, 

exkurzii), tak sa to nepočíta medzi neospravedlnené hodiny. Len tie vymeškané hodiny sa 

môžu ospravedlniť, počas ktorých sa žiak zúčastňuje nejakých školských aktivít, alebo ak 

vymeškáva hodiny zo zdravotných dôvodov. Ak žiak mešká z vyučovacej hodiny a meškanie 

nevie adekvátnym spôsobom odôvodniť, tak dostane upozornenie.  

Rodičov pravidelne meškajúceho žiaka informuje triedny učiteľ. Na meškania alebo 

vymeškávania žiakov z hodín zo záujmových útvarov sa vzťahujú vyššie uvedené pravidlá. 

 

A. Je zakázané neospravedlnené vymeškávanie. Počas roka: 

za viac ako 14 neospravedlnených hodín žiak dostáva 2 zo správania 

za viac ako 30 neospravedlnených hodín žiak dostáva 3 zo správania.  

B. Ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín, vedenie školy je povinné o tejto 

skutočnosti informovať obecný úrad alebo príslušný okresný úrad. 

B. Z hodiny telesnej výchovy môžu byť žiaci oslobodení len na základe lekárskeho 

rozhodnutia. V odôvodnených prípadoch môže písomne o oslobodenie z hodiny telesnej 

výchovy požiadať rodič žiaka. V prípade, ak žiak bude necvičiaci viac ako 2 vyučovacie 

hodiny je potrebné priniesť lekárske oslobodenie. Oslobodený žiak je povinný zdržiavať sa 

v telocvični spolu so svojimi spolužiakmi.  

 

 

Odporúčania k uznaniu vymeškaných hodín 

 

Žiak môže chýbať z vyučovania len z odôvodnených príčin. Za odôvodnené chýbanie sa 

počíta, keď: 

 

A. Žiak chýba kvôli chorobe. 
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B. Ak rodinu žiaka zasiahne nejaká mimoriadna udalosť, napr. nehoda, katastrofa, smrť. 

C. Ak sa v rodine žiaka koná nejaká slávnostná udalosť, na ktorom musí byť žiak prítomný, 

napr. svadba.  

D. Ak sa žiak zúčastní rodinného výletu, relaxačného pobytu alebo sa zúčastní návštevy 

rodiny, ktorá žije ďaleko od miesta bydliska žiaka, 

E. Ak žiak chýba z nepredvídateľných príčin, v tomto prípade o adekvátnosti odôvodnenia 

rozhoduje triedny učiteľ 

F. Vymeškanie z vyučovania sa nedá odôvodniť rôznymi nákupmi, pre žiaka nepriamymi 

rodinnými udalosťami, návštevami kaderníka, domácou prácou, zúčastnením sa rozvodového 

konania, atď. 

G. Ak žiakova neprítomnosť na vyučovaní je dopredu známa, rodič môže požiadať 

o povolenie, aby sa žiak nezúčastnil vyučovania. (V tomto prípade už nie potrebné 

zdokladovať vymeškané hodiny ospravedlnením). Ak neprítomnosť na vyučovaní nie je 

dopredu známa, rodič je povinný ospravedlniť vymeškané hodiny. 

H. Ak triedny učiteľ ospravedlnenie nepovažuje za adekvátne a postačujúce, vymeškanú 

hodinu nie je povinný ospravedlniť. Túto skutočnosť písomne oznámi aj rodičom žiaka, čo je 

v neposlednom rade aj upozornenie, že žiakova neprítomnosť na vyučovaní nie je dostatočne 

odôvodnená. 

I. Žiak môže vymeškať jednu vyučovaciu hodinu s povolením učiteľa príslušného predmetu, 

ktorého sa žiak nezúčastní. V prípade celodňovej neprítomnosti žiaka na vyučovaní povolenie 

dáva triedny učiteľ. V prípade viacdňovej neprítomnosti žiaka na vyučovaní povolenia dáva 

riaditeľ školy. 

J. Rodič môže ospravedlniť 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni.  

K. V prípade choroby, ktorá trvá viac ako 3 dni môže rodič ospravedlniť svoje dieťa len 

lekárskym potvrdením/ospravedlnením o chorobe 

K. Ak triedny učiteľ má podozrenie týkajúce sa toho, že žiak alebo rodič porušujú pravidlá 

vzťahujúce sa na návštevu školy, škola môže požiadať lekára o vystavenie potvrdenia o 

chorobe/ospravedlnenia alebo iného potvrdzujúceho dokladu v prípade choroby trvajúcej 

menej ako 3 dni  

 

 

9. Pravidlá týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti 

 

a. Na začiatku školského roka triedni učitelia a vychovávateľky oboznámia žiakov 

s pravidlami vzťahujúcimi sa na prácu v škole a na bezpečnosť, ďalej ich oboznámia so 

školským poriadkom a udržiavaním čistoty. Realizácia školenia musí byť zapísaná do triednej 

knihy.  

b. Pracovné a bezpečnostné školenie realizujú: 

učiteľ technickej výchovy, 

učiteľ telesnej výchovy, alebo učiteľ realizujúci rôzne športové krúžky, 

učiteľ fyziky a chémie, 

v prípade vykonávania verejných prác, učiteľ, ktorý vykonáva dozor 

v prípade výletov organizátor výletov 

v prípade táborov alebo pri návšteve tovární kompetentná osoba. 

realizácie školení týchto druhov musia byť zapísané do triednej knihy.  

c. o osvojení vedomostí je nutné presvedčiť sa pomocou kontrolných otázok zadávaných 

žiakom 
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Škola uzatvára poistenie žiakov pred úrazmi a nehodami (doporučuje sa  poistenie žiakov aj 

rodičmi). 

 

Pracovníci zariadenia sú povinní počas vykonávania povinností: 

A. dodržiavať zásady a pravidlá vzťahujúce sa na ochranu zdravia a bezpečnosti 

B. uskladňovať k vyučovaniu potrebné učebné pomôcky, adekvátnym spôsobom eliminovať 

a odstrániť nebezpečné situácie, hroziace nebezpečenstvo ohlásiť zodpovednej osobe 

C. v prípade nehody poskytnúť prvú pomoc a podať hlásenie o priebehu nehody. 

 

Zahlásenie žiackych nehôd: zahlásenie žiackych nehôd je zaznamenané v predpisoch 

vzťahujúcich sa na ochranu zdravia a bezpečnosti práce.  

 

Nahrávať rôzne zvukové a video záznamy je možné len so súhlasom vedenia školy ! 
 

Pravidlá vzťahujúce sa na organizovanie väčších žiackych spoločenstiev. 

 

1. pri organizovaní triednych spoločenstiev pomoc poskytuje triedny učiteľ a vedenie triedy, 

ktoré sa zorganizuje na prvej triednickej hodine. Príslušníci vedenia triedy sa aktívnou prácou 

spolupodieľajú na dodržiavaní školského poriadku.  

 

2. Za účelom organizovania rôznych spoločných činností a aktivít môžu žiaci založiť Žiacky 

parlament. Voľby do Žiackeho parlamentu a pravidlá organizovania práce sú obsiahnuté 

v Štatúte žiackeho parlamentu. 

 

3. Žiacky parlament môžu reprezentovať žiaci druhého stupňa po 2-2 žiakov z každého 

ročníka. Žiacky parlament môže praktizovať rôzne práva ako: priniesť rozhodnutie,  vyjadriť 

súhlas, názor, návrh, ale len v prípade, ak sa aspoň polovica členov parlamentu vyjadrí 

súhlasne k určitej otázke. 

 

4. Činnosť Žiackeho parlamentu sa vzťahuje na otázky týkajúce sa žiakov.  

 

10. Možnosti modifikácie školského poriadku 
 

1. Modifikáciu školského poriadku môže navrhnúť žiak, rodič, pedagóg alebo akákoľvek 

školská organizácia.  

2. Ak sa doručí návrh na modifikáciu školského poriadku, so zmenami musia súhlasiť 

pedagógovia školy a o vykonaných zmenách je potrebné informovať Združenie rodičov a 

Žiacky parlament 

 

Na návrh žiaka alebo rodiča musí učiteľský zbor zaujať stanovisko do 30 dní od doručenia 

návrhu.  
 

Verejné záležitosti: 
 

Výtlačok školského poriadku je umiestnený k nahliadnutiu v zborovni a pri zápise do školy 

ho dostane k dispozícii každý žiak/rodič. Na prvom rodičovskom združení a aj na prvých 

triednických hodinách príslušného šk. roka sa poskytne možnosť oboznámenia sa s obsahom 

školského poriadku. 
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V prípade nového žiaka, triedny učiteľ je povinný oboznámiť žiaka s obsahom Školského 

poriadku. 

Školský poriadok je k nahliadnutiu a k stiahnutiu aj na internetovej stránke školy. Adresa 

internetovej stránky je: http://alapiskola.balognadiplom.sk 

 

 

V Balogu nad Ipľom  ............................................  

20. septembra 2019 Ing. Molnár Barnabás 

 riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


