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Škola je vhodným prostredím na odovzdávanie hodnôt a poznatkov potrebných na zapojenie 

sa mladých ľudí do demokratickej a občianskej spoločnosti. Mala by dať žiakom možnosť 
poznať svoje práva a naučiť sa ich využívať v bežnom živote. 
Výchovu a vzdelávanie k ľudským právam špecifickým spôsobom zvyšuje povedomie o 
ľudských právach. Žiaci by mali spoznávať svoje práva v rovnováhe so svojimi povinnosťami 
už pri vstupe na školu. 
Preto je potrebné, aby pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy pracovali s deťmi 

spôsobom zaručujúcim ľudské práva. 
V prípade porušenia dohodnutých pravidiel riaditeľ školy vyvodí voči zamestnancovi, u 
ktorého bolo zistené porušenie dohodnutých pravidiel, postih za porušenie pracovnej 
disciplíny v zmysle platných predpisov. 
 

 

Všeobecné ustanovenie 
 

Vnútorný poriadok školy je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak. Žiak sa v 

škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny 
pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na 
vyučovanie a dodržiava vnútorný poriadok školy. Žiak sa tak správa aj mimo vyučovania, a to 
aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zákony spolunažívania a mravné normy 
spoločnosti a robil česť škole aj sebe. 
S týmto Vnútorným poriadkom školy sú oboznámení učitelia na pedagogickej rade pred 

otvorením šk. roku, žiaci na triednickej hodine v prvom vyučovacom týždni a rodičia na 
rodičovských združeniach. 

 

 

Všeobecné zásady správania sa žiakov v škole a opatrenia pri 

nedodržaní zásad 
 

I.   Dochádzka žiaka do školy 

 

1.   Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva. 
V priestoroch školy a na verejnosti zdraví všetkých zamestnancov školy. V školskej budove 
zdraví aj všetkých dospelých návštevníkov školy. K dospelým osobám sa správa s úctou, dáva 
im prednosť pred vstupom do miestnosti. Slušný žiak nepoužíva vulgárne a hrubé výrazy. 
Dbá na pokyny pedagogických zamestnancov.  
 

2.  Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Je povinný 
nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľa. Podľa 
svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie. 
Povinne sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, 
napr. pri výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách, atď. Je povinný 
zúčastňovať sa na cvičení v prírode, didaktických hrách  a na účelových cvičeniach, ktoré sú 

súčasťou učebných plánov. 
3. Žiak má možnosť prihlásiť sa do ŠKD, na nepovinné predmety a záujmové krúžky, ktoré 
zriadila škola.  Pre prihlásených  žiakov je  účasť na  vyučovaní nepovinných predmetov  a 
záujmových útvarov povinná.  
 
4. Žiak prichádza do školy vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. 
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Za výstrednosť sa považuje výstredné maľovanie, nápadné farbenie vlasov, nosenie účesov, 

odevov a symbolov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine, nosenie veľmi 
krátkych sukní, krátkych pulóvrov. Odporúčaná norma vhodného obliekania z etického 
a zdravotného hľadiska je stanovená tak, že oblečenie musí zakrývať celý trup – bez veľkých 
výstrihov a odhaleného brucha. Dĺžka minisukní a krátkych nohavíc je ohraničená dosahom 
rúk. V budove školy žiaci nemajú na hlavách čiapky a iné pokrývky hlavy (slnečné okuliare 
a iné). Škola nezodpovedá za zranenia, ktoré môžu nastať používaním dekoratívnych ozdôb 

ako sú veľké náušnice, pearsingy a podobne.  
Na hodiny telesnej výchovy a športovej prípravy si nosí podľa pokynov učiteľa čistý cvičebný 
úbor, ktorý mu umožňuje bezpečné cvičenie. Na plavecké výcviky a na hodiny telesnej 
výchovy odučené v bazéne si žiak nosí plavky, uterák a plaveckú čiapku. Na hodinách 
technickej výchovy, výtvarnej výchovy a pri laboratórnych prácach žiak používa podľa 
pokynov učiteľa ochranný pracovný plášť alebo iné ochranné pomôcky. 

 
5. Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje 
miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením a  zakazuje sa 
akýmkoľvek spôsobom  znehodnocovať majetok školy - lepenie žuvačiek, vyrývanie do lavíc, 
písanie po laviciach a pod.   
 

6. Do školy žiak nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať (MP3, iPod, PCP 
a pod.). Klenoty, mobilné telefóny, väčšie sumy peňazí a ďalšie cennosti nosí na vlastnú 
zodpovednosť. Mobilné telefóny musia byť počas vyučovania vypnuté. Použiť ich môže len 
v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúcich, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. 
Ak žiak poruší tento príkaz, vyučujúci mu ho odoberie a vráti iba zákonnému zástupcovi 
žiaka. Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola 

nezodpovedá za vzniknutú škodu. 
 
7. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie, zdravie 
spolužiakov a zamestnancov školy, ako sú zbrane, nože, petardy, cigarety, zápalky, 
zapaľovače, alkohol, digitálne hry, mravnosť ohrozujúce médiá, omamné látky, drogy alebo 
iné zdraviu škodlivé látky. Pri podozrení, že žiak nedovolené predmety doniesol do školy (aj 

pri vyšetrovaní krádeže na škole), má pedagogický pracovník právo skontrolovať žiakovi 
tašku a osobné veci tak, že ich žiak poskytne k nahliadnutiu. Počas vyučovania alebo počas 
školských akcií sa zakazuje piť energetické nápoje a objednávať si donášku jedla (pizza 
a pod.) do areálu školy. V prípade nedodržania uvedených odporúčaní, škola nenesie žiadnu 
právnu zodpovednosť za následné škody. 
 

8. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí do školy nevyhnutné hygienické potreby a 
zdravotne vyhovujúce prezuvky (za prezuvky sa nepovažuje obuv nosená na hodiny telesnej 
výchovy). 
9. Žiak pred skončením vyučovania nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. 
Zdržiavať sa v priestoroch školy v čase mimo vyučovania môže len so súhlasom riaditeľa 
školy po  zabezpečení dozoru.  
 

10. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom 
zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, pri mimoriadne 
nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, ak ju musí využiť na 
dochádzku do školy, alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach 
a reprezentácii školy a vlasti. 
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11. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada zákonný zástupca žiaka 

písomnou formou v žiackej knižke z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, 
na niekoľko hodín až 2 dni od triedneho učiteľa. 
Na viac ako dva dni od riaditeľa školy osobitnou písomnou žiadosťou s  uvedením dôvodu 
neprítomnosti žiaka v škole. 
 
12. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri 
po sebe nasledujúce vyučovacie dni predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 
 
13. Pri uvoľnení žiaka z vyučovania pre športové sústredenie, účasť na športových alebo 
iných  súťažiach, priloží zákonný zástupca žiaka k žiadosti potvrdenie športového klubu alebo 
oddielu o účasti žiaka na sústredení alebo súťaži. 

 
14. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho zákonný zástupca oznámi 
triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín, čo môže aj telefonicky, 
prostredníctvom e-mailu alebo odkázať po súrodencovi. 
 
15. Pri neprítomnosti žiaka prevyšujúcej 150 vyučovacích hodín môže byť nariadené jeho 

komisionálne preskúšanie. 
 
16. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté niektoré z výchovných opatrení 
alebo navrhnutá znížená známka zo správania. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v 
škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej vyučovacej hodiny, ktorá nebola 
zákonným zástupcom ospravedlnená. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole v 

počte aspoň 4 vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným 
spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví 
zápisnica. 
Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá preukázateľne nebola spôsobená 
zákonným zástupcom, sa žiakovi udeľujú výchovné opatrenia. 
Ak má žiak viac ako 15 neospravedlnených hodín v mesiaci, považuje sa táto skutočnosť za 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa. Oznámenie 
o zanedbávaní povinnej šk. dochádzky hlási škola obci a príslušnému odboru sociálnych vecí 
(podľa zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov). 
 
Ak bude mať žiak neospravedlnené hodiny, budú použité tieto výchovné opatrenia: 

- 1 - 6 hodín (1 vyučovací deň) - pokarhanie triednym učiteľom  
- 7 - 12 hodín (2 vyučovacie dni) - pokarhanie riaditeľom školy 
- 13 - 18 hodín - znížená známka zo správania II. stupňa 
- 19 - 49 hodín - znížená známka zo správania III. stupňa 
- 50 a viac hodín - znížená známka zo správania IV. stupňa 
 

Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má 

triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či 
neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním povinnej školskej 
dochádzky zo strany jeho zákonného zástupcu. 
 
 

 

II.   Povinnosti žiaka pri príchode do školy 
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1. Škola sa otvára 7:00. Žiak prichádza do triedy minimálne 10 min. pred začiatkom prvej 
vyučovacej hodiny. Ak príde po zvonení na prvú vyučovaciu hodinu, zaznačí sa do triednej 
knihy (NP – neskorý príchod). Za tri bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie má žiak 
jednu neospravedlnenú hodinu. 
 
2. V šatni si odloží  vrchné oblečenie, prezuje sa do hygienicky vhodných prezuviek, uloží si 

svoje veci. Prezuvkami nemôže byť športová obuv, určená na hodiny telesnej výchovy, ani 
obuv s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou. Topánky a vrchný odev si odloží do 
skrinky, nenosí ich do triedy. 
Žiaci sú povinní  prezúvať sa aj na popoludňajšie vyučovanie a záujmové krúžky. 
Žiak je povinný udržiavať v svojej skrinke poriadok a dbať na hygienické zásady.  
 

3. Pri skrinkách sa žiak zbytočne nezdržiava a čo najskôr zaujme svoje miesto v triede. 
Pripraví si všetky potrebné pomôcky na prvú vyučovaciu hodinu. Počas vyučovania je 
povinný udržiavať poriadok na lavici, v lavici a vo svojom okolí. 
 
4. Ak má žiak prvú hodinu v odbornej učebni alebo v telocvični, odloží si svoje veci najskôr 
v kmeňovej triede a do odbornej učebne alebo telocvične si berie so sebou len potrebné veci. 

 
5. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, ako je stanovený čas, sa smú zdržovať len pri skrinkách, 
ktoré sú umiestnené na prízemí školy. Do tried môžu odísť až po prvom zvonení. 
 
6. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede aj 
u triedneho učiteľa. 

 
7. Žiaci, ktorí majú popoludní ETV alebo záujmovú činnosť, disciplinovane čakajú na 
vyučujúceho pri skrinkách. Vstup do učební a zdržiavanie sa v iných častiach budovy bez 
prítomnosti vyučujúceho je prísne zakázaný. 
Pri porušení VPŠ v tomto bode budú realizované výchovné opatrenia 

 

 
 
III.   Správanie žiaka na vyučovacích hodinách 

 
1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. Meniť schválený 
rozvrh hodín je neprípustné. Výnimky povoľuje riaditeľ školy alebo jeho zástupca. 

Rozvrh hodín je umiestnený v každej triede. 
 
2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 
Vyučovací čas je rozvrhnutý takto: 
 
1. vyučovacia hodina   7.30 -   8.15 h 
2. vyučovacia hodina   8.25 -   9.10 h 

3. vyučovacia hodina   9.30 - 10.15 h 
4. vyučovacia hodina   10.25 - 11.10 h 
5. vyučovacia hodina   11.15 - 12.00 h 
6. vyučovacia hodina   12.05 - 12.50 h 
7. vyučovacia hodina   13.15 - 14.00 h  
8. vyučovacia hodina   14.10 - 15.55 h 
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3. Ak je zvukové zariadenie (školský zvonček) pokazené, vyučujúci sa riadia mechanickým 
zvonením školníka. 
 
4. Činnosť krúžkov a doučovacie hodiny sa konajú zásadne v mimo-vyučovacom čase podľa 
zvláštneho rozvrhu. Táto činnosť musí byt organizovaná tak, aby skončila najneskôr o 17.00 
hod. 

 
5. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktorý 
nesmie svojvoľne meniť.  
 
6. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci. 
 

7. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas. Učebnice, všetky školské potreby 
a pomôcky vrátane žiackej knižky má pripravené na lavici podľa rozvrhu hodín.  
Na každej vyučovacej hodine má so sebou žiacku knižku. 
 
8. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu nenosí pomôcky na vyučovanie 
alebo žiacku knižku, môže mu triedny učiteľ udeliť napomenutie, navrhnúť niektoré 

z výchovných opatrení alebo zníženú známku zo správania. 
 
9. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na svojom mieste, po vstupe učiteľa do 
triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho pozdraví povstaním. 
 
10. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, 

svedomito a aktívne pracuje a zapája sa do vyučovania, nenašepkáva, neodpisuje 
a nevyrušuje. Neotáča sa za spolužiakmi, nehojdá sa na stoličke. 
 
11. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 
 

12. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len vtedy, ak je písomne ospravedlnený od 

svojho zákonného zástupcu a so súhlasom učiteľa. 
 
13. Žiak je povinný na požiadanie predložiť žiacku knižku, prípadne zošit. 
 
14. Ak žiak vyrušuje, nepracuje podľa dohodnutých pravidiel, porušuje VPŠ, bude následne 
postihovaný niektorým z výchovných opatrení. 

 
15. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá so sebou žiacku knižku, ospravedlní sa 
na začiatku vyučovacej hodiny. Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať jeho ospravedlnenie.  
 
16. Žiak je povinný kvôli svojej neprítomnosti na hodine využiť pomoc spolužiakov, prípadne 
konzultovať s vyučujúcim a prebranú látku dobrať. Je povinnosťou žiaka priebežne sa 
informovať o preberanej látke počas jeho neprítomnosti v škole. 

 
17. Ospravedlnenie platí len prvý deň po absencii, resp. učiteľ určí, dokedy má žiak učivo 
dobrať. 
 
18. Žiak je povinný dať podpísať rodičovi známky v žiackej knižke minimálne raz do týždňa. 
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19. Pri vstupe dospelej osoby do triedy žiaci pozdravia postavením sa. Na telocviku pri 

cvičení nezdravia. 
 
20. Na hodinách telesnej výchovy, športovej prípravy, plaveckom výcviku, technických 
prácach, pracovnom vyučovaní, pri laboratórnych prácach a pri pokusoch na chémii žiak 
osobitne svedomito dodržiava bezpečnostné pokyny vyučujúceho. 
 

21. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie 
ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí 
vyučujúcemu predložiť potvrdenie od lekára. Necvičiacich žiakov môže vyučujúci využiť, 
podľa dôvodu, pre ktorý necvičia, na niektoré pomocné úkony. 
 
22. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje 

miesto, triedu, svoju skrinku a všetky školské priestory. Učebnice si na začiatku školského 
roka vloží do obalu, nečarbe do nich, stará sa o ne.  
Ostatné školské potreby udržiava v dobrom stave. Nepíše a nekreslí po laviciach. 
 
23. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi 
môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Je zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na parapetách, 

vyhadzovať z okien  predmety. 
 
24. Je zakázané vytvárať zvukový a obrazový záznam počas výchovnovzdelávacieho procesu.  

 
25. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné úmyselné 
a z nedbanlivosti spôsobené škody je povinný uhradiť podľa rozsahu zavinenia zákonný 
zástupca nezodpovedného žiaka. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 

 
26. Je zakázané používať mobilný telefón v školskej jedálni a vyrušovať stravníkov hlasným 
hovorom alebo hudbou púšťanou z mobilu. 
 
27. Žiaci, ktorí nie sú prihlásení na stravovanie, majú vstup do školskej jedálne zakázaný. 
 

28. Žiak počas prestávok nevyrušuje učiteľov v zborovni, ak sa nejedná o závažnú vec. 
Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú len prostredníctvom triedneho učiteľa. 
 
 
 

IV.    Správanie žiakov počas prestávok 

 
Organizácia prestávok: 
 
Po 1. vyučovacej hodine  8.15 – 8.25   (10 minút) 
Po 2. vyučovacej hodine  9.10 – 9.30   (20 minút) – veľká prestávka  
Po 3. vyučovacej hodine  10.15 – 10.25   (10 minút)  

Po 4. vyučovacej hodine  11.10 – 11.15   (5 minút)  
Po 5. vyučovacej hodine  12.00 – 12.05   (5 minút) 
Po 6. vyučovacej hodine  12.50 – 13.15   (25 minút)  
Po 7. vyučovacej hodine  14.00 – 14.10   (10 minút)   
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1. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, upratanie 

lavice a svojho miesta, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny, prípadne zopakovanie si 
učiva. Na WC sa žiak zbytočne nezdržiava.  
 
2. Cez malé prestávky žiak opúšťa triedu iba v nutných prípadoch. 
 
3. Cez prestávky žiak nenavštevuje spolužiakov v iných triedach. V ojedinelých prípadoch 

požiada dozor konajúceho učiteľa o vstup do inej triedy. Dvere na triedach sú počas prestávok 
dokorán otvorené.  
 
4. Druhá prestávka je veľká, cez ktorú sú žiaci mimo triedy – pohybujú sa iba v určených 
priestoroch školy alebo v prípade priaznivého počasia na školskom dvore. V triede zostávajú 
iba týždenníci.  

 
5. Priestory vyhradené na veľkú prestávku je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak 
využíva na voľný pohyb a riadi sa pokynmi učiteľov konajúcich dozor, dbá na ochranu svojho 
zdravia a zdravia spolužiakov. 
 
6. Žiakom je výslovne zakázané chodiť v čase prestávok do školskej jedálne alebo sa 

bezdôvodne zdržovať v priestoroch pri skrinkách. 
 
7. Ak má žiak na desiatu mliečne výrobky alebo šaláty v kelímku, tieto musí skonzumovať 
počas malých prestávok v triede a nezostáva v triede cez veľkú prestávku. 
 
8. Spory so spolužiakmi sa riešia bez použitia fyzickej sily, ale v rámci duchu hesla: 

"Hovorme spolu, nebime sa." 
9. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. 
Počas prestávky je zakázané vybavovať si vzájomné osobné nezhody. 
 
10. Žiak netoleruje sa šikanovanie, neprizerá sa tomu, ale zasiahne alebo zavolá pomoc 
dospelého. 

 
11. Žiak má vždy, aj cez prestávky, vystupovať voči dospelým (pedagogickým 
i nepedagogickým zamestnancom), ako aj voči spolužiakom slušne. 
 
12. Ak majú žiaci vyučovanie v odbornej učebni, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa 
pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu pod dohľadom vyučujúceho. Na 

vyučujúceho čakajú v triede. 
 
13. Na vyučovanie telesnej výchovy, športovej prípravy a plavecký výcvik sa presunú pod 
dohľadom vyučujúceho. V šatniach sa prezúvajú disciplinovane, oblečú sa do športového 
úboru a nastúpia na hodinu. Po jej skončení vykonajú podľa potreby osobnú hygienu, čo 
najrýchlejšie sa oblečú a v tichosti sa presunú do svojich tried. 
V šatniach telesnej výchovy sa žiaci navzájom správajú korektne. 

 
14. Svoje miesto žiak udržuje v čistote, po vyučovaní vyloží stoličku na lavicu. 
 
15. Pred skončením vyučovania (ani počas prestávok) žiaci nesmú bez dovolenie vychádzať 
zo školskej budovy. 
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16. Do školskej jedálne žiak vstupuje v čase určenom na obed. Správa sa podľa pravidiel  

slušného stolovania. 
 
 
 
V.   Odchod žiakov zo školy 

 

1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa. 
Po ukončení vyučovania upraví triedu, predovšetkým priestor na odkladanie vecí v školskej 
lavici a okolie svojej lavice. Vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa 
pokynov učiteľa sa presunie spolu s ním do šatne, kde sa prezuje, oblečie sa a opúšťa školskú 
budovu alebo odchádza na obed. 
 

2. Po skončení vyučovania idú žiaci domov.  
Žiaci sa v školských priestoroch zdržujú v čase mimo vyučovania len pri účasti na 
popoludňajších aktivitách, len s vedomím učiteľa, vedúceho krúžku a inej zodpovednej osoby. 
Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené. 
 
3. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni sa disciplinovane presunie do školskej jedálne. 

Nepredbieha sa a disciplinovane čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady 
kultúrneho stolovania. Po skončení jedenia odnesie použitý riad a príbor na jedálenský pult. 
Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Školské potreby a odev si žiak 
odkladá do svojej skrinky. Po naobedovaní sa žiak oblečie a odchádza domov, prípadne 
pokračuje vo vyučovaní alebo krúžkovej činnosti. Zbytočne sa nezdržuje v priestoroch pri 
skrinkách.  

 
4.  Zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy, ktorá sa končí neskôr ako povinné 
vyučovanie, môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí byť určené 
tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiaka domov a s písomným súhlasom zákonného 
zástupcu (ktorý bude napísaný v žiackej knižke). 
 

5. Ak má žiak opustiť školskú akciu skôr, musí o to rodič písomne požiadať prostredníctvom 
žiackej knižky, a to deň pred alebo v deň konania školskej akcie. Inou formou (po telefóne) to 
nie je možné. Žiadosť musí akceptovať triedny učiteľ. 
 
 
 

VI.   Práva žiakov 

 

1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, 
politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového 
alebo iného postavenia jeho rodiča, má právo na bezplatné vzdelanie. 
 
2. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, 

rozumových a fyzických schopností. 
 
3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej 
odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných 
a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo 
do nich nahliadnuť. 
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4. Žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení so 
zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa 
prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácii správania. Žiakovi nemožno znížiť známku zo 
správania alebo z iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho 
správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky dôsledkom zdravotného 
postihnutia. 

 
5. Žiak 5. – 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný 
z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým školským 
rokom opravné skúšky. 
 
6. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na triednických 

hodinách a v školskom časopise. 
 
7. Ak nie je možné žiaka hodnotiť z dôvodu nedostatočného počtu známok v klasifikačnom 
období, riaditeľ školy určí na jeho hodnotenie náhradný termín v zmysle MP č. 22/2011 na 
hodnotenie žiakov ZŠ.  
 

8. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.  
9. Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako 
vzdelávanie. 
 
10.  Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 
 

11. Žiak má právo zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci triedy a od 4. ročníka voliť 
zástupcu triedy do žiackeho parlamentu (od školského roka 2016/2017). 
 

12. Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, obecnú 
knižnicu. 
 

13. Žiak má právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole, 
a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré 
organizuje škola. 
 
14. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 
poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa. 

 
15. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. 
Preto je treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho učiteľa, koordinátora 
prevencie, výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu zákonní zástupcovia 
žiaka. 
 
 

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

akciách 

 

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou 
chrániť svoje zdravie i zdravie spolužiakov. 
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2. Žiakom je zakázané používať, ponúkať alebo predávať  všetky zdraviu škodlivé látky 
(napr. cigarety, alkohol, používať omamné  látky, drogy a pod.). 
 
3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku 
školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia 
s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti 

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. 
 
4. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené do areálu školy vodiť psov, používať skejty, 
kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.  

 
5. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 
konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne 
vyučujúci, určený ako zdravotník, žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo 
ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov 
žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom školy, alebo so zákonitým 

zástupcom žiaka. Ak žiak vymešká pre úraz z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa záznam 
o úraze. 
 
6. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez 
prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno–
vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných 

školou a výchovno–vzdelávacej činnosti v ŠKD a pri školskom stravovaní zodpovedajú za 
bezpečnosť žiakov učitelia konajúci dozor. 
 
Na škole sú zriadené tieto pravidelné dozory: 

 ranný, pri vchode a pri skrinkách a na chodbách na 1. poschodí 

 chodbový, cez malé prestávky, 

 dozor cez veľkú prestávku, 

 dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov. 

Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať všetkých zamestnancov konajúcich dozor. 
 
7. Pri prechode žiakov z budovy na ihrisko a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci telesnej 
výchovy. Pri delení triedy na skupiny a pri organizovaní vyučovania   mimo triedy  
odchádzajú žiaci v sprievode učiteľa. 
 

8. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden 
pedagogický zamestnanec. Ak je počet viac ako 25 žiakov, je okrem pedagogického 
zamestnanca zabezpečená účasť ďalšej plnoletej osoby. 
 
9. Bezpečnosť žiakov na športových aktivitách zabezpečuje učiteľ, ktorý vydáva jasné, presné 
a zrozumiteľné pokyny, kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia. Prihliada na fyzickú 

vyspelosť žiakov, na ich vek a predchádzajúce skúsenosti. 
 
10. Zúčastniť sa vyučovania v škole a podujatí organizovaných školou sa môžu len zdraví 
žiaci. Posielanie na vyučovanie žiakov chorých sa považuje za zanedbávanie starostlivosti 
o dieťa a ohrozovanie zdravia ostatných žiakov a zamestnancov školy.  
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11. Žiak si nesmie do školy nosiť lieky a užívať lieky. Zamestnanci školy majú prísne 
zakázané podávať lieky žiakom, ak toto ustanovenie nie je upravené iným nariadením 
riaditeľa školy.  
 
12. Kúpanie sa povoľuje na vopred overenom a vyhradenom mieste po skupinách s najvyšším 
počtom 10 žiakov pod dozorom pedagogického zamestnanca. 

 
13. Ak sú vychádzky, exkurzie, školské výlety zaradené na začiatok vyučovania, žiaci sa 
zhromažďujú pred budovou školy. Podobne sa postupuje pri cvičeniach v prírode, 
didaktických hrách a účelových cvičeniach. 
 
14. Žiaci sa správajú podľa príslušných ustanovení  VPŠ aj na lyžiarskych výcvikoch 

a v školách v prírode. Konajú  podľa pokynov pedagogických zamestnancov a zdravotníka. 
 

15. 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 výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže 
použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 

umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti  pedagogického zamestnanca. 
Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu (podľa potreby zdravotnú pomoc, 
Policajný zbor). Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu 
ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam - podľa § 58 ods. 3 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 
 

16. V prípade zápisu priestupku žiaka do triednej knihy – vykonaného počas hodiny alebo 
počas prestávok –postupujeme nasledovne: 
a. Pri závažnom priestupku zavolá triedny učiteľ rodiča na pohovor ihneď. Takéhoto 

pohovoru sa za školu zúčastnia triedny učiteľ, výchovný poradca a zástupca riaditeľa 
alebo riaditeľ. 

b. Pri menej závažných priestupkoch triedny učiteľ zavolá rodiča na pohovor po  5 zápisoch, 

resp. po konzultácii s vedením školy aj po menšom počte. Takéhoto pohovoru sa za školu 
zúčastní triedny učiteľ. 

 
Postup pri riešení požitia alkoholu: 
1) Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka. 
2) Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí  

výchovné opatrenie. 
3) Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka. 
4) Škola kontaktuje CPPPaP v Trnave. 
5) Pedagogická rada rozhodne o postihu žiaka. Zápisnica je zaslaná rodičom, podobne ako aj  
rozhodnutie o sankcii. 
6) Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, závažným  
spôsobom narušuje školské vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, prípadne  

polícia a bezodkladne zákonný zástupca. 
 
Postup pri riešení fajčenia: 
1) O porušení školského poriadku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní,  
svedkovia. 
2) O porušení školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka. 
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3) Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné  

opatrenie. 
4) Zákonnému zástupcovi žiaka sa oznámi sankcia za porušenie zákazu fajčenia. 
5) Škola kontaktuje CPPPaP. 
 
Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok: 
1) Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše  

zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka. 
2) Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží  
výchovné opatrenie. 
3) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi  
žiaka. 
 

Postup pri riešení užívania iných návykových látok: 
1) Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových  
látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie Policajného 
zboru SR. 
2) O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. 
3) V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku v pedagogickej rade a  

uloženie výchovného opatrenia. 
4) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi. 
5) Škola kontaktuje CPPPaP. 
 
Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok: 
1) Pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky z osobných  

vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného zboru SR a  
zákonného zástupcu žiaka. 
2) O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. 
3) Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží  
výchovné opatrenie. 
4) Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi  

žiaka. 
5) Škola kontaktuje CPPPaP. 
 
VIII.   Iné povinnosti žiaka 

 

1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa. 

 
2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu učiteľovi, 
ktorý urobí ďalšie opatrenia. Po preverení straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa. 
 
3. Týždenníkov menuje triedny učiteľ, spravidla sú dvaja. 
Ich povinnosti sú: 

 cez prestávku po každej vyučovacej hodine zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a iné 

potreby na vyučovanie,              

 na začiatku hodiny hlásiť neprítomných žiakov, 

 ak nepríde vyučujúci do triedy, prísť to do 5 minút oznámiť na vedenie školy, 

 počas vyučovania podľa potreby zotierať tabuľu a pomáhať učiteľovi, 

 cez prestávky vyvetrať triedu, podľa potreby poliať kvety, 
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 nosiť triednu knihu a klasifikačný záznam na vyučovacie hodiny, ktoré sa konajú 

mimo kmeňovej triedy, 

 pri delení na skupiny odniesť (jeden z týždenníkov) na pokyn vyučujúceho triednu 
knihu do učebne, v ktorej sa vyučuje druhá skupina, a okamžite sa vrátiť do triedy, 
triednu knihu môže odniesť aj spoľahlivý žiak, ktorého určí vyučujúci, 

 po skončení vyučovania zotrieť tabuľu, uložiť kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, 
zatvoriť okná a skontrolovať čistotu v triede,  

 nahlásiť triednemu učiteľovi poškodenie triedneho inventára. 

 
 
 
IX.   Správanie žiakov mimo školy 

 

1. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin  tak, 
aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj 

sebe. 
 
2. Pri stretnutí učiteľov a ostatných zamestnancov školy vždy pozdraví. 
 
3. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, uvoľňuje im miesto v dopravných prostriedkoch. 
 

4. Aj mimo školy chráni svoje zdravie a zdravie iných. Dbá na bezpečnosť, dodržuje predpisy 
pre chodcov (resp. pravidlá cestnej premávky). 
 
5. Chráni verejný majetok a nepoškodzuje ho. Pri dokázaní, že zničil časť školskej budovy 
rôznymi nápismi, nátermi alebo urážlivými výrokmi na adresu vyučujúcich a iných osôb, je 
povinný toto odstrániť. Voči žiakovi bude vyvodené prísne výchovné opatrenie alebo znížená 

známka zo správania. 
 
 
 

 

Výchovné opatrenia 
 

1. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny sa žiakom ukladajú za závažné alebo opakované 
previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu 
predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Žiak má právo sa k priestupku 
slobodne vyjadriť. 
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 
- Zápis do žiackej knižky  

- Zápis do klasifikačného záznamu 
- Napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy 
- Pokarhanie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy 
- Pokarhanie od riaditeľa školy 
- Zníženie známky zo správania podľa klasifikačného poriadku 
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 O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom 

zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho 
výkazu alebo katalógového listu žiaka.  

 Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo 
katalógovom liste žiaka.  

 Ak žiak ohrozuje svojim agresívnym správaním bezpečnosť a zdravie ostatných 
účastníkov výchovy a vzdelávania, riaditeľ školy izoluje žiaka a bezodkladne privolá 
zákonného zástupcu, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť, zdravotnú pomoc a 

policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu 
ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný 
záznam.  

 O priestupkoch žiaka bude informovaný zákonný zástupca žiaka na rodičovských 
združeniach. Pri opakovanom, alebo závažnom porušení školského poriadku bude 
prizvaný zákonný zástupca žiaka triednym učiteľom na pohovor a bude o tom 
vyhotovený písomný záznam.  

 
1.1  Menej závažné porušenie (napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym 

učiteľom)  

 nenosenie si pomôcok na vyučovanie  

 nenosenie si, zatajovanie žiackej knižky  

 nevhodná úprava zovňajšku  

 úmyselné vyrušovanie  

 chýbajúce, alebo nevhodné prezuvky 

 neplnenie si povinnosti týždenníka  

 nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, službukonajúceho učiteľa, zastupujúceho 

učiteľa  

 ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty medzi spolužiakmi  

 bezdôvodné neskoré príchody na vyučovaciu hodinu  

 bezdôvodný prechod na iné poschodie bez povolenia učiteľa  

 nepracovanie na hodine, nerešpektovanie pokynov vyučujúceho  

 drobné vyrušovanie cez vyučovanie  

 vulgárne vyjadrovanie  

 neospravedlnené hodiny (1 – 6 hodín, 1 vyučovací deň)  

 

Viacnásobné opakovanie priestupkov bude mať za následok prechod k závažným 
priestupkom a k zhoršenej známke zo správania.  

 
 
1.2  Závažné priestupky (pokarhanie riaditeľom školy)  
 

 neslušné a vulgárne vyjadrovanie počas výchovnovzdelávacieho procesu  

 úmyselné poškodzovanie majetku (plná finančná náhrada zákonným zástupcom)  

 opakované porušovanie školského poriadku  

 nevhodná úprava zovňajšku – 3-krát  

 opakované zabúdanie učebných pomôcok a domácich úloh – 5-krát  
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 neustále zabúdanie žiackej knižky viac ako 10-krát 

 strata žiackej knižky – 2-krát  

 opakované vyrušovanie, nerešpektovanie pokynov vyučujúceho – 5-krát 

 opakované vulgárne vyjadrovanie voči spolužiakom  

 arogantné správanie voči učiteľom  

 nevhodné správanie voči učiteľom a dospelým osobám (odvrávanie, nadávky)  

 podvod a klamstvo  

 neprimerané riešenie konfliktov so spolužiakmi (bitky, vulgárne osočovanie,..)  

 neospravedlnené hodiny ( 7 – 12 hodiny, 2 vyučovacie dni)  

 

Viacnásobné opakovanie priestupkov bude mať za následok prechod k veľmi závažným 
priestupkom a k zhoršenej známke zo správania 

 
 
1.3  Veľmi závažné priestupky  

 
znížená známka zo správania 2. stupňa  

 porušenie zákazu používania mobilných telefónov počas vyučovania 2x  

 porušenie zákazu vytvárania zvukového a obrazového záznamu počas 
výchovnovzdelávacieho procesu  

 bezdôvodné opustenie školy  

 úmyselné zničenie žiackej knižky, znehodnotenie žiackej knižky (dopisovanie 

známok, falšovanie podpisu zákonného zástupcu,...) 

 klamstvo, podvod  

 šikanovanie  

 krádež 

 požívanie omamných, psychotropných a návykových látok (alkohol, tabak, drogy), 
ako aj navádzanie na ich užívanie a ich distribúcia  

 verbálna a fyzická invektíva voči pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi  

 opakované vulgárne vyjadrovanie voči spolužiakom  

 propagácia nehumánnych smerov a hnutí  

 za neospravedlnené hodiny: 13 - 18 hodín  

 
znížená známka zo správania 3. stupňa  

 za neospravedlnené hodiny: 19 - 49 hodín  

 ak sa žiak dopustí viacero priestupkov, za ktoré sa udeľuje znížená známka zo 
správania 2. stupňa  

 za bezohľadné správanie žiaka  

 ak žiak svojim správaním ohrozuje morálku a zdravie spolužiakov  

 zneužitie osobných údajov žiakov, zamestnancov školy na internete a v iných médiách  

 zverejnenie zvukového a obrazového záznamu z výchovnovzdelávacieho procesu na 
internete a v iných médiách  

 znevažovanie osobnosti učiteľa a školy na internete a v iných médiách  



16 
 

 útok na učiteľa  

 
znížená známka zo správania 4. stupňa  

 za neospravedlnené hodiny nad 49 hodín  

 opakované previnenia voči morálke  

 viacnásobné opakovanie veľmi závažných priestupkov bude mať za následok návrh na 
umiestnenie v rediagnostickom zariadení.  

 

2. Opatrenia k prevencii riešenia šikanovania 

  
Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je 

ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o 
cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z 
najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Prejavuje sa v rôznych podobách, ktoré 
môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.  

 
Vo vzťahu k spolužiakom sa žiak dopustí vážneho priestupku vtedy, ak svojím správaním 
opakovane, cielene:  

 iného žiaka fyzicky napadne, zbije,  

 úmyselne poškodí jeho veci,  

 zničí výsledok školskej práce (výrobok, výkres),  

 slovne ho poníži a urazí – posmech, pokorujúca prezývka, nadávky, hrubé žarty,  

 neoprávnená kritika, výsmech,  

 násilne odoberie jeho veci – peniaze, oblečenie, školské veci,..., 

 bez dovolenia zaobchádza s osobným vlastníctvom druhého žiaka (taška, bunda,..),  

 núti iného žiaka robiť to, čo mu môže ublížiť, za čo môže byť potrestaný,  

 zámerne vyčlení iného žiaka z kolektívu, ignoruje ho a navádza iných, aby sa k nemu 

správali podobne,  

 zlomyseľne obťažuje, týra, prenasleduje, s jasným úmyslom fyzicky alebo psychicky 
ublížiť inému žiakovi,  

 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom obmedzovať práva ostatných spolužiakov v triede. 
Porušenie pravidiel korektného a tolerantného správania sa k spolužiakom, prejavy 

šikanovania budú hodnotené v správaní žiaka ako závažné porušenie vnútorného 
školského poriadku, a žiak bude klasifikovaný zníženou známkou zo správania. V 
prípade opakovaného porušovania stanovených pravidiel alebo ich veľmi závažného 
porušenia, ak šikanovanie naplní skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, 
riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR a 
orgánu sociálno-právnej ochrany.  

 

2.1  Opatrenia k prevencii a riešeniu šikanovania  

a) výchovné opatrenie – napomenutie, pokarhanie, znížená známka zo správania,  
b) nahlásenie priestupku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniu sociálno-  
právnej ochrany detí v Trnave,  
c) oznámenie priestupku príslušnému Policajnému zboru SR v Trnave. Povolanie  
polície na šetrenie priestupku žiaka je možné iba so súhlasom zákonného zástupcu  

žiaka v prípade bezprostredného ohrozenia života – o čom musí byť spísaný záznam. 
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3. Pochvaly a iné ocenenia 

 
Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný 
alebo statočný čin podľa § 58 ods.1 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon).  

 Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.  

 Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy 
triedny učiteľ, riaditeľ, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej 
osoby.  

 V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä za statočný čin, ktorým bol zachránený 
ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi 
pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo 
prezident republiky.  

 Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového 
listu žiaka.  

 
3.1  Pochvala triednym učiteľom:  

 za vystúpenia na rôznych kultúrnych programoch,  

 za prispievanie do školského časopisu,  

 za aktivitu a pomoc triednemu učiteľovi,  

 za pomoc pri doučovaní slabších spolužiakov a pomoc starším spoluobčanom,  

 za účasť v školských a okresných súťažiach,  

 za zbery,  

 za vrátený nález,  

 za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka,  

 za aktívnu účasť na súťažiach, aktivitách organizovaných školou.  

 

3.2  Pochvala riaditeľom školy:  

 za aktívnu prácu v školskom časopise,  

 za úspešnú reprezentáciu školy v okresných súťažiach,  

 za vrátený cenný nález,  

 za aktivitu a pomoc pri chode školy.  

 
3.3  Cena riaditeľa školy 

 
 
 
 
 

  Hodnotenie a klasifikácia žiaka 
 

I. Hodnotenie a klasifikácia správania 

1. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto poriadku školy počas klasifikačného obdobia je 

kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov. 
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2. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na jeho vekové osobitosti, u žiakov 

so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami s poruchami správania so zohľadnením ich 
postihnutia. 
 
3. Požiadavky na klasifikáciu správania: 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 

dopúšťa menej závažných previnení. 
 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 
a usiluje sa svoje chyby napraviť. 
 

Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 
previnení. 
 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 
a zamestnancov školy. 
 

II.  Kritériá hodnotenia žiakov 

Postup pri hodnotení známkou 

 
1. Prospech žiaka sa v 1. - 9. ročníku klasifikuje v jednotlivých vyučovacích predmetoch 
týmito stupňami: 
1 – výborný 
2 – chválitebný 

3 – dobrý 
4 - dostatočný 
5 - nedostatočný 
 

Stupeň 1 - výborný  

Žiak ovláda poznatky, pojmy, a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 
 
Stupeň 2 - chválitebný  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 
využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne 
a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.  

 

Stupeň 3 – dobrý 
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Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 
využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 
s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho 

činností sú menej kvalitné.  
 
Stupeň 4 – dostatočný  
Žiak má závažné nedostatky v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 
učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov  a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 
presnosti a výstižnosti nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činnosti sa prejavujú omyly, 
grafický prejav je málo estetický. Závažné nedostatky dokáže žiak s  pomocou učiteľ opraviť. 
 
Stupeň 5 – nedostatočný 

Žiak si neosvojil vedomosti  a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 
s uplatnením kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 
s pomocou učiteľa.    
 

2. Prospech  z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň 
základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, pre druhý stupeň 
sa vypíše slovom. 
 

3. Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný ročník, 
nultý ročník, prvý až štvrtý ročník môže hodnotiť slovne stupňami: 
 
a) dosiahol veľmi dobré výsledky 
b) dosiahol dobré výsledky 
c) dosiahol uspokojivé výsledky 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky 
 
4. Súčasťou vysvedčenia prípravného ročníka, nultého ročníka a prvého až štvrtého ročníka 
môže byť slovný komentár za každý polrok, v ktorom je súhrn zhodnotenia vedomostí, 
zručností, návykov a postojov žiaka. Obsah slovného komentára nesmie obsahovať negatívne 
odsudzujúce výroky, aby nepôsobil deštruktívne, ale vždy konštruktívne a povzbudzujúco, má 

byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu s prihliadnutím na individuálne 
predpoklady žiaka.    
 
5. Celkové hodnotenie žiaka prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka základnej 
školy sa na konci prvého polroku a druhého polroku na vysvedčení vyjadruje  
 

a) prospel (a) 
b) neprospel (a) 
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6. Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa 

na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: 
 
a) prospel (a) s vyznamenaním 
b) prospel (a) veľmi dobre 
c) prospel (a) 
d) neprospel (a) 

 
Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá 
prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích 
predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako  "veľmi dobré". 
Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň 
prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov 

nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako "veľmi dobré". 
Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom 
predmete. 
Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške 
stupeň prospechu nedostatočný. 
 

 

 

Rodičia 
 

Práva a povinnosti rodiča 

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoju dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu 
a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, 
záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej 
príslušnosti. 
 

1. Zákonný zástupca dieťaťa má právo: 

 poznať zameranie školy, 

 žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole 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, 

 oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 požiadať učiteľa o konzultácie, 

 požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania, 

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 
školskej samosprávy, 

 pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu, 

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 
riaditeľa školy. 
 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

 prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy 
pravidelne a včas, 
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 oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní, 

 pravidelne kontrolovať a podpisovať žiacku knižku, 

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 
plnenie školských povinností, 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 

 dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno–
vzdelávacie potreby, 

 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, 

 zúčastňovať sa triednych schôdzí rodičovskej rady, 

 bezodkladne sa dostaviť na požiadania riaditeľa školy, triedneho učiteľa na 
konzultáciu ohľadom výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, 

 zabezpečiť dieťaťu učebné pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh vyučovacieho 

procesu, 

 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

 dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti 
dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade s Vnútorným poriadkom 

školy. Za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a 
vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 
vyučovacích hodín.  

 Ak rodič prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu, dbá, aby dochádzal 
pravidelne a včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov.  

 Ak rodič prihlási žiaka na záujmový útvar, dbá, aby dochádzal pravidelne a včas.  

 V prípade, že rodičia sú rozvedení a dieťa (deti) je súdom pridelené do starostlivosti 
jednému z nich, škola všetky náležitosti týkajúce sa dieťaťa rieši výhradne s rodičom, 
ktorému je dieťa zverené.  

 
 
 

3.  Odporúčania pre rodičov 

 Rodič má právo zúčastňovať sa triednych aktívov. 

 Rodič je povinný informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných 
problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať. 

 Rodič by mal pravidelne kontrolovať žiacku knižku alebo zápisníček svojho dieťaťa. 

 Rodič by nemal rušiť vyučovací proces. Rodič smie vstupovať do budovy v čase 
prestávok po predchádzajúcom ohlásení sa u službukonajúcej upratovačky.  

 Rodič na priamu komunikáciu s vyučujúcim využíva konzultačné hodiny v čase od 

7:00 do 7:25. Ak má učiteľ v tomto čase dozor, vymení si ho. Konzultácie 
v pracovnom čase nie sú dovolené, prípadne vo výnimočných prípadoch ich povoľuje 
riaditeľ školy.  

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

 Rodič je povinný neúčasť dieťaťa na vyučovaní ospravedlniť ihneď písomne, 
najneskôr do troch dní po nástupe na vyučovanie. 

 Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím 
alebo výchovným procesom v škole. 
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 Rodič by nemal povoliť svojmu dieťaťu nosiť veci. ktoré by ohrozovali zdravie a 

bezpečnosť žiakov školy. 
 
 
4.  Stretnutie zákonného zástupcu žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi  

 Stretnutie zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym učiteľom a ostatnými 

učiteľmi je možné počas rodičovských združení.  

 V závažných prípadoch (zhoršenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, prospechu 
žiaka, príprava žiaka na vyučovanie, a pod.) si jednotliví učitelia dohodnú stretnutie so 
zákonným zástupcom žiaka prostredníctvom žiackej knižky. Učitelia môžu 

informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch zákonného zástupcu žiaka len 
osobne. Z každého stretnutia učiteľa so zákonným zástupcom sa vytvorí zápis, ktorý 
podpíšu zúčastnené strany.  

 Zákonný zástupca žiaka si dohodne s učiteľom, riaditeľom školy dátum a hodinu 
stretnutia prostredníctvom žiackej knižky, prípadne telefonicky . Každé pozvanie na 
stretnutie musí mať určený presný deň, hodinu, musí byť evidované v žiackej knižke a 

podpísané zúčastnenými stranami. Stretnutie rodičov žiaka s riaditeľstvom školy a s 
ostatnými vyučujúcimi je možné iba po skončení vyučovania, v čase, keď vyučujúci 
neučí a nie je zamestnaný inými povinnosťami vyplývajúcimi z pracovného pomeru 
(záujmové útvary, zastupovanie,...).  

 Vo výnimočných prípadoch si riaditeľ školy predvoláva zákonných zástupcov žiaka na 
konkrétny deň a hodinu. V prípade, že sa zákonný zástupca neodôvodnene nedostaví 

na stretnutie, považuje sa táto skutočnosť ako nezáujem zákonného zástupcu o dieťa - 
zanedbávanie starostlivosti o dieťa.  

 Stretnutie rodičov s výchovným poradcom sa uskutoční na základe vzájomnej dohody.  
 
 

 

Postup školy pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky 
 

1.   Povinná školská dochádzka 
V Slovenskej republike je povinná školská dochádzka. Čl. 42 Ústavy SR hovorí, že školská 

dochádzka je povinná a jej dĺžku po vekovú hranicu určí zákon. Týmto zákonom je zákon 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len  
„školský zákon“), ktorý v ustanovení § 19 hovorí, že povinná školská dochádzka je 
desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku. 
Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje za prvý rok plnenia povinnej 
školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka sa začína spravidla začiatkom školského 

roku, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši  šiesty rok veku a dosiahne školskú 
spôsobilosť. 
 
2.   Zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky z právneho hľadiska 
Rodičia sú povinní dohliadať na školskú dochádzku svojich detí. Ak je zanedbávaná povinná 
školská dochádzka, škola má povinnosť oznámiť túto skutočnosť obci, v ktorej má rodič 

dieťaťa trvalý pobyt (§ 5 ods. 10 zákona 596/2003) pričom kópiu zašle i na Úrad práce 
sociálnych vecí a rodiny. 
Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak 
neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac 
ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci. 
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Ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v príslušnom školskom 

mesiaci, oznámi riaditeľ školy túto skutočnosť na obecnom úrade a na Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny. 
Ak dieťa neospravedlnene vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín v  príslušnom školskom 
roku, oznámi riaditeľ školy túto skutočnosť na obecnom úrade a na  Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny. 
Súčasťou tohto oznámenia sú aj informácie o úkonoch, ktoré škola vykonala smerom 

k rodičom žiaka (predvolanie rodičov do školy, zápis z pohovoru s rodičom žiaka a pod.) 
Ak dieťa neospravedlnene vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín v  príslušnom školskom 
roku, nahlási riaditeľ školy túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní ako 
skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin ohrozovania mravnej výchovy 
mládeže (§ 211 Trestného zákona). 
 

 

 

Pedagogickí pracovníci 
 
1. Povinnosti pedagogických pracovníkov 
 

A/ Každý pedagogický pracovník 

1. Prichádza na pracovisko včas pred začiatkom jeho vyučovacej hodiny alebo dozorom, 

podpisuje sa do zošita evidencie dochádzky. 
2. Svoju neprítomnosť na pracovisku ohlási vedeniu školy bezodkladne, lekárske potvrdenie 
o PN, OČR atď. predloží alebo doručí do 3 dní, ukončenie neprítomnosti oznámi vedeniu 
školy 1 deň vopred. 
3. Je povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom zamestnania. 
 

B/ Člen vedenia školy 

1. Riadi úlohy vyplývajúce z jeho náplne práce. 
2. Organizuje a demokraticky riadi školu. 
3. Kontroluje plnenie povinností pedagogických pracovníkov, ktoré vyplývajú z ich pracovnej 
náplne UO, ČTP, PP školy a vnútorných predpisov a nariadení. 
4. Včas zabezpečuje suplovanie za neprítomných učiteľov alebo vychovávateľku na 

vyučovacích hodinách a na dozore. 
5. Zvoláva zasadnutia poradných orgánov vedenia školy. 
6. Utvára vhodné podmienky pre dobrú a tvorivú prácu všetkým pracovníkom školy. 
7. Zohľadňuje dobré návrhy a tvorivé podmienky kolektívu. 
8. Podporuje spoluprácu a propagáciu dobrých skúseností. 
9. Podporuje a oceňuje odborné a metodické vzdelávanie pracovníkov. 

10. Rešpektuje osobnosť každého pracovníka. 
11. Nepreťažuje pracovníkov. 
12. Pravidelne vykonáva kontroly podľa plánu i mimo neho. 
13. Je náročný k sebe, dokáže prijať i kritické pripomienky. 
 

C/ Učiteľ 

1. Plní úlohy vyplývajúce z jeho pracovnej náplne. 
2. Dôsledne dodržiava práva dieťaťa, nepoužíva fyzické tresty. 
3. Načas nastupuje na vyučovaciu hodinu, včas ju ukončí. 
4. Nenosí na vyučovacie hodiny mobilný telefón. 
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5. Absenciu žiakov a ostatné zápisy do triednej knihy vykoná na začiatku hodiny. 

6. Nepreťažuje žiakov nadmernými požiadavkami. 
7. Využíva dostupné učebné pomôcky, ktoré si pripraví v dostatočnom časovom predstihu. 
8. Dôsledne vykonáva dozor, vypísané suplovanie je záväzné. 
9. Dbá na ochranu majetku školy. 
10. Po ukončení vyučovania dozrie na poriadok v triede, odvedie žiakov ku skrinkám. 
11. Triednu knihu a klasifikačný hárok uloží do priečinku v zborovni. 

12. Pri rokovaní s rodičmi rešpektuje osobnosť rodiča, rozhovor vedie v duchu spolupráce. 
13. Pri uvoľňovaní žiaka z vyučovania sa riadi postupom: 
1 hodinu ... ...............vyučujúci 
do 2dní .....................triedny učiteľ 
3 a viac dní ...........riaditeľ školy 
 

D/ Vychovávateľka ŠKD 

1. Preberá zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov. 
2. Na popoludňajšiu činnosť preberá žiakov od vyučujúcej osobne. 
3. Ak má v oddelení žiakov z viacerých tried, k vychovávateľke z poslednej vyučovacej   
hodiny ich privedú vyučujúce. 
4. Dbá na dodržiavanie práv dieťaťa. 

5. Denne spolupracuje s triednymi učiteľkami. 
6. Spolupracuje s rodičmi žiakov. 
 

E/ Dozor konajúci učiteľ 

1. Preberá zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov. 
2. Povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje na všetkých vyučujúcich. 

3. Dozor na chodbách treba vykonávať počas všetkých prestávok do skončenia vyučovania. 
4. Dozor konajúci učiteľ nastupuje na chodbu hneď po zazvonení a odchádza až po skončení 
prestávky. 
5. Žiadna iná triednická práca, či porada nemá prednosť pred vykonávaním dozoru. 
6. V jedálni vykonáva dozor učiteľ podľa vopred určeného zadelenia, dbá na disciplinované  
správanie žiakov pri vstupe do jedálne, na slušné správanie  v nej. Vedie žiakov k správnemu 

stolovaniu a udržovaniu poriadku a čistoty pri stolovaní. 
 

F/ Triedny učiteľ 

1. Vedie triedu dokumentáciu. 
2. Je v dennom styku so žiakmi svojej triedy. 
3. Denne sleduje dochádzku žiakov do školy, ich ospravedlnenia. 

4. Snaží sa odstraňovať prípadné záškoláctvo. 
5. Zistené záškoláctvo ihneď rieši s rodičmi, výchovným poradcom, vedením školy. 
6. Dbá na dodržiavanie práv dieťaťa v komunikácii s ostatnými vyučujúcimi. 
7. Vedie žiakov, aby rešpektovali vnútorný poriadok školy. 
8. Vybavuje potvrdenia a písomné požiadavky rodičov v styku s vedením školy. 
9. Koordinuje písanie písomných prác zo slovenského jazyka a matematiky, dozerá, aby žiaci 
neboli preťažovaní. 

10. Úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede. 
11. Úzko spolupracuje s rodičmi žiakov. 
12. Zúčastňuje sa riadenia školy prostredníctvom MZ a PK. 
13. Sleduje správanie žiakov, akékoľvek odchýlky alebo prejavy šikanovania (vyžadovanie 
služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, verbálne a 
fyzické ponižovanie, urážky na adresu rodičov) okamžite rieši v triednom kolektíve. 



25 
 

 

G/ Povinnosti správcu kabinetov, zbierok a knižníc  

1. Po prebratí kabinetu podpisuje dohodu o hmotnej zodpovednosti. 
2. Zodpovedá v plnom rozsahu za inventár, dbá o jeho uskladnenie a šetrné zaobchádzanie. 
3. Pri strate niektorej pomôcky okamžite upovedomí riaditeľa školy. 

4. Každá pomôcka a vec, ktorá sa v inventári nachádza, musí mať zapísané inventárne číslo 
na prístupnom mieste. 
5. Po dodaní nových pomôcok okamžite napíše nové inventárne číslo do dodacieho listu, 
na predmet, inventárne číslo odsúhlasí s ekonómkou školy. 
6. Na konci školského i kalendárneho roka urobí fyzickú inventarizáciu. Túto robí veľmi  
zodpovedne, inventárna kniha musí byť v súlade s registrom. 

7. Podáva návrh na vyradenie predmetov ako i na doplnenie inventára. 
8. Učebné pomôcky požičiava učiteľom podľa potreby a dbá na jeho včasné vrátenie. 
9. Rešpektuje zákaz požičiavať inventár súkromným osobám, ako aj odnášať inventár 
zo školskej budovy. 
10. V spolupráci s vedúcim metodického orgánu školy dbá, aby pomôcky a knihy boli 
neustále používané a nezostávali v kabinetoch nevyužité. 

11. Dbá, aby pomôcky boli riadne uložené a zabezpečené. 
12. Zabezpečuje, aby inventárna kniha bola v škole neustále k dispozícii k nahliadnutiu 
nadriadeným orgánom. 
13. V kabinetoch, kde sú pomôcky uložené, dodržiava bezpečnostné predpisy. Kľuč 
od kabinetu nevydáva do rúk žiakom. 
14. Udržiava v kabinete poriadok a čistotu. 

15. Stará sa, aby pokazené pomôcky boli čo najskôr dané do opravy. 
 

H/ Povinnosti správcu odbornej učebne 

1. Vypracuje bezpečnostné predpisy, ktoré musia byť umiestnené v učebni na viditeľnom 

mieste. S predpismi oboznámi vyučujúci každú triedu na prvej vyučovacej hodine. 
2. Zodpovedá za inventár tejto učebne. 
3. Dbá, aby učebňa bola primerane upravená, kontroluje, či nie je poškodený rozvod vody a 
elektrické zásuvky. Poškodenie okamžite hlási riaditeľovi školy. 
4. Dbá, aby nástenky resp. iný dekoračný materiál v učebni vystihoval charakter učebne. 
5. Dbá, aby po skončení vyučovania bola učebňa riadne uprataná a pomôcky uložené. 

 
 
2. Práva pedagogických pracovníkov 

 
Všetky stránky prípravy a zamestnávania učiteľov musia byt zbavené akejkoľvek 

formy diskriminácie založenej na rase, farbe pleti, pohlaví, náboženstve, politickom názore, 
národnostnom, či sociálnom pôvode, alebo ekonomických podmienkach. Pracovné 

podmienky učiteľov musia byt maximálne priaznivé pre čo najefektívnejšiu výučbu a 
učiteľovi musia umožňovať plne sa sústrediť na plnenie svojich profesijných úloh. 
 
Pedagogický pracovník má: 

 právo na pedagogickú slobodu pri vykonávaní jeho povolania, (pedagógovi má 

byť umožnená sloboda v tom smere, aby mohol do svojej výchovnej a pedagogickej práce 
zavádzať i nové netradičné formy a metódy vzdelávania z novších koncepcií a projektov), 

 právo podávať návrhy na zlepšenie práce, 

 právo na ochranu svojej osobnosti, 

 právo na ďalšie vzdelávanie, 
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 právo podieľať sa na tvorbe učebných osnov a učebníc, 

 právo byť oboznámený s akýmkoľvek hodnotením svojej práce a mal by mať právo 
odvolať sa proti hodnoteniu, s ktorým nesúhlasí. 

 
 

 

Vnútorné poriadky jednotlivých oddelení 

 
1. Vnútorný poriadok ŠKD 
 
1. O prijímaní žiakov do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, v zastúpení vychovávateľka. 

2. Rodičia prijatého žiaka vyplnia zápisný lístok do ŠKD. Zmenu bydliska, odhlášku zo ŠKD 
a pod. hlásia rodičia včas vychovávateľke. 
3. Do ŠKD odchádzajú žiaci hneď po vyučovaní v sprievode vyučujúceho. 
4. Odev, topánky, aktovku odkladajú žiaci na určené miesto. Veci, ktoré možno zameniť, 
majú žiaci riadne označené. Prípadnú stratu či zámenu hlásia žiaci alebo rodičia 
vychovávateľke. 

5. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť jej príkazy. 
6. Opúšťanie priestorov v ŠKD bez zvolenia vychovávateľky je neprípustné  
7. Za hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá kolektív žiakov, ktorému boli pridelené, 
svojvoľné poškodenie pomôcok hradí kolektív žiakov,  prípadne jednotlivec. 
8. Vymedzenú dobu v režime dňa na prípravu na vyučovanie musia všetci žiaci dodržať. 
9. Na obed prichádzajú žiaci spoločne pod vedením vychovávateľky. 

10. Pred obedom si každý žiak umyje ruky, k čomu je potrebné, aby každý žiak mal 
hygienické potreby v triede. 
11. Pri obede sa žiak správa v rámci pravidiel spoločenského správania. Jedla si vezme len 
toľko, koľko zje. 
12. Ak žiak ochorie, ihneď ho odhlásia rodičia zo stravovania. Inak musia hradiť aj nevybrané 
obedy, alebo si prídu stravu zobrať do obedára. 

13. Dochádzka prihlásených žiakov do ŠKD je povinná. Každú neprítomnosť, ktorá nie je 
zdôvodnená neprítomnosťou na vyučovaní, treba riadne vychovávateľke ospravedlniť. 
14. Z vážnych dôvodov môže byt žiak zo ŠKD uvoľnený výnimočne i pred stanovenou dobou 
odchodu na písomnú žiadosť rodičov. 
15. Vstup do priestorov ŠKD v pracovnej dobe nie je žiaduci. Pohovory vychovávateľky 
s rodičmi v mimopracovnej dobe sú naopak veľmi vítané. 

16. Každý žiak je povinný v ŠKD riadiť sa pravidlami školského poriadku. 
17. Pri nedodržaní vnútorného poriadku ŠKD žiakom bude podľa charakteru previnenia 
uložené výchovné opatrenie. 
18. Ak po vyčerpaní všetkých možností nápravy a po prejednaní s rodičmi žiak svojím 
nevhodným správaním sústavne narúša poriadok a činnosť ŠKD, alebo bez ospravedlnenia 
rodičov prerušuje dochádzku do ŠKD, môže byt zo ŠKD vylúčený. 

 
 

 

2. Vnútorný poriadok ŠJ 
 
1. Obed sa začína vydávať o 12:00. Žiaci jednotlivých tried prichádzajú na obed podľa 

rozvrhu hodín. 
2. Správanie sa žiakov: 
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 pred vstupom do jedálnou si každý žiak odloží do svojej skrinky odev, tašku a pod. 

 na obed prichádza žiak s čistými rukami a riadne upravený, 

 zoberie si podnos, príbor, do hlbokého taniera polievku a druhé jedlo a po zjedení 
všetko odnesie na tácke do pripravených stojanov, 

 pri obede sa žiak správa v rámci pravidiel spoločenského správania, jedla si vezme 
toľko, koľko zje, 

 ak žiak ochorie, odhlásia ho rodičia zo stravovania, inak musia hradiť aj nevybrané 

obedy, 

 ak nestihol odhlásenie včas, čiže pred nanormovaním stravy na nasledujúci deň, môže 
si prísť obed vybrať do obedára, 

 keď žiak skonzumuje jedlo a zistí, že stôl zanechal znečistený, vypýta si v kuchyni 

utierku a zbaví ho nečistoty, aby sa ďalší žiaci mohli posadiť k čistému stolu, 

 po zjedení jedla a odnesení riadu, uvoľní miesto v jedálni pre ďalších stravníkov. 
3. Do jedálne môžu vstupovať iba tí žiaci, ktorí sa v nej stravujú. 
4. Jedáleň neslúži na dlhé vysedávanie a debaty. 
5. Dozor v ŠJ je zabezpečený podľa harmonogramu služieb. 

6. V prípade potreby vypomôžu s dozorom aj pracovníčky ŠJ. 
 

 

 

Spoločné ustanovenia pre všetkých zamestnancov  
 
1. Zamestnanci školy sú povinní včas oznámiť telefonicky alebo odkazom neprítomnosť 
v škole, aby sa mohlo zabezpečiť zastupovanie. 
2. Potvrdenie o práceneschopnosti riadne vyplnené a podpísané predložia do troch dní. 
3. Dovolenku si čerpá zamestnanec spravidla cez hlavné prázdniny prípadne cez vedľajš ie 

prázdniny. 
4. Na súkromné vybavovanie sa zamestnanci počas pracovnej doby neuvoľňujú. Učiteľ, 
zamestnanec sa snaží vybaviť si veci tak, aby čo najmenej vymeškával pracovnú dobu. 
5. Závady na zariadení školy hlási okamžite riaditeľovi školy, za ich odstránenie zodpovedá 
školník a vedenie školy. 
6. Akékoľvek zapožičiavanie učebných pomôcok, inventáru školy pre súkromné ciele sa 

zakazuje. Osobne sú zodpovední správcovia kabinetov. 
7. Všetci zamestnanci sú povinní zapisovať príchod a odchod do zamestnania a racionálne 
využívať svoj pracovný čas, sú povinní riadiť sa a dodržiavať hygienicko–bezpečnostné 
opatrenia, zaobchádzať so zariadením a im zverenými predmetmi a inventárom čo 
najekonomickejšie, poučiť sa s ich odborným zaobchádzaním, robiť pravidelnú údržbu. 
8. V miestnosti administratívnej pracovníčky sa zakazuje zbytočné zdržiavanie. Táto 

miestnosť slúži na vybavovanie úradných záležitostí, a preto v iných záležitostiach, než 
služobných, sa tam nikto nezdržuje. 
9. Každý zamestnanec je povinný plniť všetky úlohy vyplývajúce z pracovného poriadku 
a predpisov BOZP a PPO. 
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Poradné orgány školy 
 

A/ Pedagogická rada 

1. Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy. Prerokúva vzdelávacie a výchovné 
ciele, hodnotí ich výsledky a plnenie, schvaľuje učebné varianty pre jednotlivé triedy. 

2. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy – učitelia aj 
vychovávateľky. 
3. Členovia pedagogickej rady majú právo podieľať sa na riadení školy prednášaním svojich 
názorov, argumentovaním a formulovaním svojich myšlienok, avšak rozhodnutia a závery sú 
iba v právomoci riaditeľa školy, ktorý stojí na čele pedagogickej rady. 
 

Riadiaci pracovník: 

- Konzultuje so svojimi spolupracovníkmi všetky problémy, ktoré sa týkajú ich práce alebo 
práce školy, rád si vypočuje nové nápady na skvalitnenie činností a rešpektuje odlišné názory. 
 - Informuje svojich podriadených o cieľoch a plánoch organizácie, podporuje ďalšie 
vzdelávania a tvorivosť učiteľov svojej školy a súhlasí s ich iniciatívou a podnetmi na 
skvalitnenie práce. 

- Umožňuje voľnosť myslenia a vyjadrovania, podporuje na pracovisku spoluprácu. 
- Má dôveru u žiakov, rodičov, pracovníkov školy, je tvorivý vo svojej práci a k tvorivosti a 
rozvíjaniu schopností podnecuje i svojich podriadených. 
- Dokáže primerane delegovať právomoci a zodpovednosť a spoločne rieši problém. 
- Rieši sťažnosti a konflikty kolegov a rodičov s profesionálnou dôslednosťou a spravodlivo 
hodnotí prácu svojich podriadených. 

- Pri hodnotení pracovníkov prevažujú pozitívne stimuly nad negatívnymi. 
- Podporuje a oceňuje tvorivých a aktívnych pracovníkov. 
- Snaží sa poznať čo najviac žiakov školy a zúčastňuje sa na všetkých významnejších akciách 
organizovaných pracovníkmi a žiakmi školy. 
- Dokáže vytvoriť v škole atmosféru, v ktorej pracovníci radi chodia do práce, ale i rodičia sa 
prídu poradiť, čo a ako pomôcť škole. 

 
 
B/ Rada školy 

 
Ustanovenie a voľby do rady školy: 

- pozri ustanovenia vyhl. MŠ SR c. 291/2004 Z.z. 

 
Počet členov rady školy a jej zloženie 

- Počet členov a zloženie rady školy vymedzuje ustanovenie § 25 Zákona c. 596/2003  Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý znie: 

Členmi rady školy, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení zástupcovia 
pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria 
zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy a štyria delegovaní 
zástupcovia zriaďovateľa. 
 
Práva rady školy: 

- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa 
školy, 
- navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy, 
- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy i k návrhu na zrušenie školy 
a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 vyššie uvedeného zákona, 
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- pracovníci školy, rodičia a obecná samospráva prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých 

si zvolili za členov rady školy, majú právo aktívne zasahovať do činnosti školy - 
pripomienkovať jej činnosť a tiež vyjadrovať súhlas alebo nesúhlas s riadením inštitúcie. 
Vo svojej činnosti plnia predovšetkým kontrolnú úlohu. 
 

Rada školy sa vyjadruje: 

- k počtu prijímaných žiakov, 
- k úprave učebných plánov a skladbe vyučovania voliteľných a nepovinných predmetov, 
- k úprave učebných plánov a skladbe voliteľných a nepovinných predmetov, 
- ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a každoročne jeho vyhodnoteniu, 
- k vyhodnocovacej správe za školský rok, 

- k návrhu rozpočtu a k správe o výsledkoch hospodárenia školy. 
 
C/ Rodičovské združenie 

 
Rodičovské združenie je občianskou organizáciou a má formu dobrovoľného 

občianskeho združenia. 

 
Rodičia sú jedným z najdôležitejších partnerov školy a nevyhnutnou úlohou vedenia 

školy je úzka spolupráca s nimi. Rodičia sú najdôslednejšími kritikmi školy prostredníctvom 
zážitkov svojich detí. Stane sa, že práve rodičia prídu na vedenie školy s upozornením, že 
niekto v škole porušuje práva ich dieťaťa, či je to zamestnanec školy, alebo ide o zlé vzťahy 
žiakov navzájom. 

 
Členovia výboru rodičovského združenia: 

Členmi sú zástupcovia rodičov z každého triedneho kolektívu. 
 
Úlohy výboru rodičovského združenia: 

- rokovať s vedením školy pri riešení námietok, pozorovaní a požiadaviek rodičov,  

- vyjadrovať sa k celkovej činnosti a riadeniu školy prostredníctvom zástupcov rodičov v rade 
školy, 
- prizývať na svoje zasadnutia členov vedenia školy, príp. niektorého pedagogického 
zamestnanca, 
- podieľať sa na ochrane práv žiakov v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Zákonom 
o rodine, 

- aktívne pomáhať pri riešení problémov - zastupovať práva rodičov alebo práva detí, 
- právo vyžadovať od vedenia školy a pedagogických pracovníkov zabezpečenie ochrany 
a starostlivosti o ich dieťa (čl. 3 Dohovoru o právach dieťaťa) a upozorňovať vedenie školy na 
nedostatky pri zabezpečovaní ochrany zdravia žiakov (preťažovanie žiakov množstvom 
domácich úloh, stresujúce prostredie v triede, negatívne javy u detí - požívanie drog, 
fajčenie), 

- žiadať od vedenia školy zabezpečenie a organizáciu mimoškolskej činnosti, popoludňajších 
aktivít (čl. 18, ods. 3 Dohovoru: Právo detí pracujúcich rodičov, aby mohli využívať služby 
a zariadenia pre ne určené), 
- pomáhať zabezpečovať technické vybavenie školského zariadenia vyhľadávaním vhodných 
sponzorov aj z radov rodičov. 
 

Význam RZ : 

- umožňuje efektívnu komunikáciu a výmenu názorov na výchovu a vzdelávanie medzi 
školou a rodinou,  
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- vzájomnými kontaktmi sa utvárajú lepšie vzťahy medzi pedagogickými zamestnancami 

a rodičmi, 
- učitelia môžu lepšie spoznávať rodinné prostredie svojich žiakov,  
- pomáha napĺňať myšlienku humanizácie školy vťahovaním rodičov do činnosti školy, či už 
ako aktívnych účastníkov rôznych školských akcií, organizátorov besied a kultúrnych 
podujatí, alebo ako dobrých sponzorov, 
- je nápomocná pri odhaľovaní rôznych negatívnych javov v škole (šikanovanie, požívanie, 

drogy a pod.), a tým umožňuje vedeniu školy skvalitňovať svoju riadiacu prácu a výchovné 
pôsobenie v škole. 
 
Spolupráca so zriaďovateľom: 

Riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie: 
- počet prijímaných žiakov, 

- návrh na úpravu učebných plánov a skladbu vyučovaných voliteľných a nepovinných 
predmetov a predpokladané počty žiakov v nich, 
- návrh rozpočtu, 
- koncepčný zámer rozvoja školy a každoročne jeho vyhodnotenie , 
- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 
písmo e), 

- správu o výsledkoch hospodárenia školy a školského zariadenia, 
- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno- 
vzdelávacieho procesu, 
 
Okrem toho zriaďovateľ a vedenie pravidelne: 
- konzultujú vzniknuté problémy v škole a školských zariadeniach, 

- zriaďovateľ spolufinancuje a vyjadruje sa k projektom, ktoré podáva škola, 
- zriaďovateľ poskytuje obecné priestory na organizovanie školských podujatí a akcií, 
- škola pravidelne prispieva kultúrnym programom k podujatiam organizovaným 
OÚ Jaslovské Bohunice. 
 

Spolupráca s inými organizáciami: 

ŠK Blava Jaslovské Bohunice: 
- spolupráca prostredníctvom vyučujúceho TSV s trénermi futbalových mužstiev mladších aj 
starších žiakov 
- prostredníctvom vedúcich krúžkov s oddielom stolného tenisu, športovej streľby, tenisu 
 spolupráca so záujmovými útvarmi 
 

PZ Blava Jaslovské Bohunice 
-spolupráca pri tvorbe a ochrane životného prostredia 
 
DPZ Jaslovské Bohunice a Paderovce 
-pri výchove detí k prevencii proti požiarom a nácviku na požiarnické súťaže 
 
OZ Meander Jaslovské Bohunice 

- pri výchove mládeže a propagácii športového rybolovu 
 
 
 
 
Tento vnútorný poriadok bol prerokovaný na PR  02.09.2015. 
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Záverečné ustanovenie 
 

1. Zmeny a doplnky poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej 
rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní v Rade školy pri ZŠ  s  MŠ Jaslovské 
Bohunice.  

2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť žiakov s vnútorným poriadkom školy na začiatku 
školského roka a zákonných zástupcov na prvom stretnutí rodičovského združenia.  

3. Prerokované na pedagogickej rade dňa 2.9.2015. 
4. Vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť dňom 2.9.2015. Týmto dňom sa ruší  

platnosť vnútorného poriadku  školy  z 28.8.2012. 
 
 
 

 

Jaslovské Bohunice 02.09.2015     PaedDr. Anton Puškár 
                riaditeľ školy 


