
  

ŠKOLSKÝ PORIADOK 

 

Práva a povinnosti ţiakov ZŠ  Sekule 

 
 

  

        

I. Výkon práv a povinností  ţiakov a ich zákonných zástupcov v škole    

(školský zákon §144) 

 Ţiak má právo na: 

 

a) Rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu. 

b) Bezplatné vzdelávanie na základnej škole. 

c) Vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku. 

d) Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a moţnosti, nadanie a zdravotný stav. 

e) Bezplatné zapoţičiavanie učebníc na povinné vyučovacie predmety. 

f) Úctu k jeho svetonázoru národnostnej a etnickej príslušnosti. 

g) Poskytovanie poradenstva a sluţieb spojených s výchovou a vzdelaním. 

h) Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. 

i) Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku v súlade so zásadami 

psychohygieny. 

j) Zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu. 

k) Na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v rozsahu ustanovenom 

vzdelávacím programom. 

l) Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,. 

m) Na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa §24. 

 

Ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a 

vzdelávanie s vyuţitím takých foriem a metód práce, ktoré zodpovedajú jeho potrebám. 

 

Ţiak je povinný: 

 

a) Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania. 

b) Dodrţiavať školský poriadok školy a ďalšie  vnútorné predpisy školy a školského 

zariadenia. 

c) Chrániť pred poškodením majetok školy. 

d) Chrániť pred poškodením učebnice a učebné pomôcky. 

e) Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať. 

f) Neohrozovať svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť iných osôb. 

g) Ctiť si ľudskú dôstojnosť spoluţiakov a všetkých zamestnancov školy a školských 

zariadení. 

h) Rešpektovať pokyny zamestnancov školy a školských zariadení, ktoré sú v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými  

mravmi.  

 

 



Rodič, zákonný zástupca ţiaka, má právo na: 

 

a)   Ţiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania boli poskytované deťom ţiadané 

informácie a vedomosti v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi 

a cieľmi výchovy a vzdelávania. 

b)   Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školského zariadenia, 

so školským poriadkom. 

c)   Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

d)   Na poskytnutie poradenských sluţieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

e)   Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom rozhodnutí riaditeľa 

školy. 

f)   Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy a školského zariadenia 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy. 

g)   Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa. 

 

          

       Rodič, zákonný zástupca ţiaka, má povinnosť: 

        1. 

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

plnenie školských povinností. 

b) Dodrţiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom. 

c) Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. 

d) Informovať školu a školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti, jeho 

zdravotných problémech alebo iných závaţných skutočnostiach. 

e) Nahradiť škodu, ktorú úmyselne spôsobil. 

 

        2. 

           a) Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na    

               plnenie povinnej školskej dochádzky  a dbať o to, aby dochádzalo do školy  

               pravidelne a včas. Dôvody neprítomnosti dieťaťa doloţí dokladmi v súlade  

               so školským poriadkom. 

            b) Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo školskom  

                zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť, ako aj príčinu    

                chýbania, bez zbytočného odkladu najneskôr do druhého dňa oznámiť. 

             c) Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo ţiaka , ktorá trvá zo zdravotných  

                 dôvodov najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

                 ospravedlňuje jeho zákonný zástupca.  

                 V odôvodnených prípadoch bude škola  vyţadovať lekárske potvrdenie  o chorobe  

                 alebo iný doklad potvrdzujúci  jeho neprítomnosť. 

                 Ak neprítomnosť ţiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe  

                 nasledujúce vyučovacie dni, predloţí ţiak alebo zákonný zástupca potvrdenie  

                 od lekára. 

 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými 

mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneuţívať na škodu druhého. Ţiak nesmie byť 

v svislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, ţe podá na iného ţiaka, pedagogického 

zamestnanca či zamestnanca školy opodstatnenú sťaţnosť či ţalobu. 



 

II. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Škola je povinná: 

 

a) Prihliadať na fyziologické potreby ţiakov. 

b) Vytvárať podmienky pre zdravý vývin ţiakov a na predchádzanie sociálno- 

patologických javov. 

c) Zaistiť bezpečnosť a ochranu ţiakov. 

d) Poskytovať nevyhnutnú  informovanosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia ţiakov. 

e) Viesť evidenciu úrazov ţiakov, ku ktorým prišlo počas výučby a činnostiach 

organizovaných školou, vyhotoviť záznam o úraze. 

 
III. Prevádzka a vnútorný reţim školy 

 

1. Príchod ţiakov do školy: 

a) Ţiak prichádza do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom 

vyučovania musí byť v triede, na popoludňajšie vyučovanie prichádza 10 minút pred 

začiatkom vyučovania. 

b)  Pri vchode si očistí topánky, v  šatni sa prezuje do prezuviek, kabát a topánky si 

odloţí do šatne, v ktorej udrţiava poriadok. 

c) Vandalizmus a krádeţe v šatni nie sú prípustné a povaţujú sa za hrubé porušenie 

školského poriadku, ktoré sa trestá zníţenou známkou zo správania. 

d) Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť čaká slušne vo 

vestibule alebo šatni na príchod vyučujúceho. 

e) Doporučujeme, aby tenisky a botasky neslúţili zo zdravotných a hygienických 

dôvodov ako prezuvky. Prezuvky nesmú mať čiernu podráţku, ktorá zanecháva čierne 

stopy na podlahe. 

f) Do školy ţiak neprichádza na skateboarde, kolobeţke,  kolieskových korčuliach či 

kolieskových teniskách. Škola za tieto veci nepreberá zodpovednosť a ich pouţívanie 

sa v školských priestoroch nepovoľuje, pretoţe ohrozujú bezpečnosť majiteľa aj osôb 

pohybujúcich sa v školskom areáli. 

g) Na bicykli môţe do školy dochádzať ţiak starší ako 10 rokov so súhlasom rodičov na 

vlastné riziko a zodpovednosť.  

h)  Bicykel si ţiak odkladá na určené miesto a zabezpečí si ho zámkom. 

i) Za stratu bicykla škola nezodpovedá,. 

j) Do školy i zo školy chodí po vyhradených chodníkoch a nie po trávnatých plochách, 

neprelieza plot. 

k) Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmie bez dovolenia učiteľa odísť z areálu 

školy. 

l) V triede a školských priestoroch je kaţdý ţiak povinný zachovávať čistotu, poriadok 

a pravidlá BOZP a PO. 

2. Správanie ţiaka počas vyučovania: 

a) Ţiak prichádza do školy včas, slušne upravený, bez výstredností ( úprava vlasov, 

nechtov a celého zovňajšku). 



b) Ţiaci sa medzi sebou správajú slušne, vhodne sa zdravia a v škole zdravia všetky 

dospelé osoby. 

c) Ak pred vyučovacou hodinou a  počas vyučovania vstúpi do triedy vyučujúci prípadne 

iná dospelá osoba, ţiak pozdraví tým, ţe sa ticho postaví a sadne si aţ na pokyn 

vyučujúceho učiteľa. 

d) Na hodinách TSV, VYV, VYU,TECH, SVP a pri písomných prácach nevstáva. 

e) Počas vyučovania sedí ţiak slušne a sleduje výchovno-vzdelávací proces, vyučovanie 

neruší a ak chce odpovedať alebo má otázku, prípadne chce ísť na toaletu, prihlási sa 

zodvihnutím ruky. 

f) Na vyučovacích hodinách sedí na mieste, ktoré mu určil triedny učiteľ, prípadne iný 

vyučujúci, a bez povolenia sa nemôţe presadiť. 

g) Ţiaci na hodinách usilovne  pracujú. Za priestupok sa povaţuje: napovedanie, 

opisovanie alebo písanie domácej úlohy v škole. 

h)  Ţiak nosí do školy len veci potrebné k vyučovaniu. 

i) Nesmie nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, nevhodné časopisy, 

veľké sumy peňazí, šperky a pod..  

j) Na hodiny telesnej výchovy, pracovného vyučovania a technickej výchovy, techniky a 

sveta práce prichádza ţiak v predpísanom úbore. 

k) Presun na hodinu telesnej výchovy, technickej výchovy a do iných špecializovaných 

tried sa uskutoční len v sprievode učiteľa. 

l) Ţiak je povinný nosiť ţiacku kniţku kaţdý deň a  predloţí ju na zapísanie kaţdej 

známky. 

m)  Ţiacka kniţka musí byť minimálne raz do týţdňa podpísaná zákonným zástupcom 

podľa  podpisového vzoru. 

n) Úmyselné zatajenie ţiackej kniţky či odmietnutie dať ţiacku kniţku vyučujúcemu sa 

povaţuje za hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré môţe byť udelená zníţená 

známka zo správania. 

o) V prípade častého zabúdania ţiackej kniţky môţe byť ţiakovi udelené pokarhanie aţ 

zníţená známka zo správania. 

p) Ak ţiak stratí ţiacku kniţku, škola mu umoţní kúpu novej na písomnú ţiadosť rodičov 

a za poplatok 0,40 euro. Nakoľko ţiacka kniţka nesie pečiatku školy, je úradným 

dokladom. 

q) Ţiak je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, 

prípadne podľa pokynov učiteľa. 

r) Vo výnimočných prípadoch (zdravot. problémy), môţe ţiak dostať dve sady učebníc. 

s) Do školy nesmie nosiť mobilný telefón (Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej 

škole), len v odôvodnených prípadoch na písomnú ţiadosť rodiča môţe výnimku 

udeliť triedny učiteľ alebo riaditeľ školy. 

t) Pouţívať mobilný telefón, MP3, MP4 alebo inú IKT techniku na fotenie či nahrávanie 

v škole je neprípustné a aj jednorazové nedodrţiavanie tohto príkazu je hrubým 

porušením školského poriadku, po ktorom nasleduje pokarhanie riaditeľa školy alebo 

zníţená známka zo správania. 

u) Odobraný mobil, prípadne iné predmety rozptylujúce pozornosť ţiaka, ktoré nepatria 

do školy, budú vydané len do rúk zákonného zástupcu ţiaka. 

v) Ak sa ţiak z objektívnych príčin nepripravil na vyučovanie, je povinný sa ospravedlniť 

ešte pred začiatkom príslušnej vyučovacej hodiny. 

w) Ak nemôţe zo zdravotných dôvodov cvičiť, je povinný odovzdať vyučujúcim doklad 

od lekára alebo rodičov. 

x) Ospravedlnenie od rodičov z dôvodu necvičenia platí len na jednu vyučovaciu hodinu. 



y) Ak ţiak svojím správaním a agresivitou ohrozí bezpečnosť a zdravie osôb v triede 

prípadne v škole, alebo naruší vyučovaciu hodinu do takej miery, ţe ostatným 

znemoţní výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy pouţije ochranné opatrenie a 

okamţite vylúči ţiaka z triedy, privolá rodičov, zdravotnícku pomoc alebo políciu. 

z) Nie je povolené manipulovať s oblokmi a ţalúziami, túto činnosť vykonávajú len 

pedagogickí a prevádzkoví pracovníci. 

aa) V prípade poškodenia ţalúzií alebo okien, musí zákonný zástupca ţiaka ich opravu 

v plnej miere uhradiť. 

bb) Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von 

odpadky a iné predmety. 

3. Správanie ţiakov počas prestávky 

a) Malé prestávky vyuţíva ţiak na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, prípadne na 

pouţitie WC. 

b) Ţiaci počas malých prestávok nechodia bezdôvodne  po chodbách.  

c) Nie je prípustné  si chodiť  vypoţičiavať učebné pomôcky, ako napr. výkresy, noţnice, 

kruţidlá atď. od spoluţiakov z iných tried, nakoľko kaţdý ţiak musí mať svoje vlastné 

učebné pomôcky. 

d) Počas prestávok  musí kaţdý ţiak dodrţiavať pokyny dozorkonajúceho učiteľa. 

e) Počas veľkej prestávky sa ţiak , okrem týţdenníkov, nesmie zdrţiavať v triede, na 

schodisku, v šatniach a v iných nepovolených priestoroch. 

f) Nesmie svojvoľne opustiť ateál školy. 

g) Veľkú prestávku, ak je priaznivé počasie, trávi ţiak na školskom dvore alebo 

v školskom átriu, v prípade nepriaznivého počasia na určených školských chodbách. 

h) Päť minút pred ukončením veľkej prestávky vchádza ţiak na pokyn učiteľa do triedy a 

pripravuje sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. 

i) Na desiatu si kaţdý ţiak nosí zdravé jedlá, ktoré neohrozujú jeho telesný vývin. 

j) Nápoje, ktoré obsahujú kofeín  (pepsi cola, koka kola), ako aj energetické nápoje, nie je 

dovolené do školy nosiť. 

k) Počas prestávok sa ţiak správa slušne, nevyvoláva šarvátky a bitky, neohrozuje  

svojich spoluţiakov. 

l) Netoleruje šikanovanie, ale zasiahne a zavolá pomoc dospelého, nakoľko šikanovanie 

je mimoriadne závaţné porušenie školskej disciplíny. 

m) Rešpektuje prísny zákaz fajčenia, pitie alkoholických nápojov a uţívanie drog či iných 

omamných látok v celom areáli školy, nakoľko ich prinesenie do školy prípadné 

poţívanie sa povaţuje za hrubé porušenie školského poriadku a klasifikuje sa zníţenou 

známkou zo správania, ktorej predchádza pohovor s rodičmi. 

n) Prázdne plastové obaly z nápojov, mikroténové a igelitové vrecúška nehádţe do koša, 

ale nosí domov, kde ich dá do separovaného odpadu, prípadne ich odkladá do nádoby 

na separovaný odpad v triede. Udrţiava čistotu a poriadok, nerozhadzuje odpadky a 

neničí lavičky v átriu. 

o) Do riaditeľne, zborovne a kancelárie chodí ţiak len v nevyhnutnom prípade a všetky 

náleţitosti vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.    

4. Odchod ţiakov zo školy 

          a) Po skončení poslednej vyučovacej hodiny dá ţiak svoje miesto do poriadku tým, 

             ţe   vyzbiera nečistoty z lavice a okolo seba, vyloţí stoličku na stôl. 



      b)  Triedu opustí aţ na pokyn učiteľa a pod jeho vedením zíde do šatne. 

      c) Prezuje sa a oblečie, prezuvky uloţí do vrecúška,  

          nakoľko neupratané veci  znemoţňujú  upratovanie pani upratovačkám. 

       e) Ţiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, vykoná tieto úkony po príchode z obeda. 

f) Ţiak disciplinovane opustí školskú budovu. 

g) Ak má poslednú hodinu v odbornej učebni alebo v tělocviční, poupratuje svoju 

kmeňovú triedu ešte pred odchodom. 

h) To platí aj o odbornej učebni. Za poriadok v triedach zodpovedajú tí ţiaci, ktorí 

v nej mali poslednú hodinu. 

i) Ak zistí ţiak v šatni  nejakú stratu, ohlási to okamţite vyučujúcej alebo triednej 

učiteľke. 

j) Nájdené veci odovzdá okamţite v kancelárii školy, prípadne vyučujúcim. 

          5. Dochádzka ţiakov do školy 

  

a) Ţiak môţe vynechať vyučovanie len pre chorobu a zo závaţných rodinných 

dôvodov. 

b) Ak nemôţe ísť do školy pre vopred známu príčinu, poţiada rodič písomne o 

uvoľnenie z vyučovania. 

c) Ţiadosť musí byť na vhodnom, najlepšie kancelárskom papieri, musí obsahovať 

hlavičku s adresou ţiadateľa, konkrétny dôvod chýbania, dátum a čitateľný podpis 

ţiadateľa. 

d) Ak sa ţiak nemôţe zúčastniť na vyučovaní z dôvodu nepredvídaných udalostí , je 

rodič povinný oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti ihneď  buď osobne alebo 

telefonicky. 

e) Ak chce ţiak navštíviť lekára počas posledných vyučovacích hodín a nepríde si 

preňho zákonný zástupca, uvoľní ho učiteľ len na základe písomnej ţiadosti. 

f) Ak sa ţiak počas jednodňovej neprítomnosti v škole vyhne  dôleţitej písomnej práci 

alebo testu, bude ho písať v náhradnom termíne. 

g) Ak ţiak vymešká viac ako 120 vyučovacích hodín v klasifikačnom období, t.j.v 

prvom a druhom polroku šk. roka, bude komisionálne preskúšaný z profilujúcich 

predmetov a z predmetov, z ktorých nemá počas klasifikačného obdobia minimálne 

dve známky. 

h) Neprítomnosť ţiaka v škole  ospravedlňuje jeho rodič triednej učiteľke písomne do 3 

dní od nástupu dieťaťa do školy. Ak ţiak nepredloţí ospravedlnenie do 3 dní po 

nástupe do školy, povaţuje sa neprítomnosť ţiaka na vyučovaní za neospravedlnenú. 

i) Ak triedny učiteľ dôvody neúčasti v škole nepovaţuje za dostačujúce, vymeškané 

hodiny neospravedlní. 

j) Ak má ţiak 1-2 neospravedlnené hodiny v školskom polroku dostane napomenutie tr. 

učiteľa, 3-4 neospravedlnené hodiny pokarhanie triedneho učiteľa, 5-6 

neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľa školy, 7-12 vymeškaných hodín 

zníţená známka zo správania prvého stupňa, 13-24 vymeškaných hodín zníţená 

známka zo správania druhého stupňa, 25 a viac vymeškaných hodín zníţená známka 

zo správania tretieho stupňa. 



k) Ţiaka môţe na ţiadosť rodičov uvoľniť z jednej vyučovacej  hodiny vyučujúci učiteľ, 

na 1 aţ 3 dni v jednom slede triedny učiteľ, na viac ako tri dni riaditeľ školy. 

l) Neospravedlnenú neúčasť ţiaka na vyučovaní, ktorá trvá viac ako 15 hodín 

v mesiaci, je povinný riaditeľ školy oznámiť zriaďovateľovi a Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, pretoţe sa chápe ako zanedbanie povinnej školskej 

dochádzky. 

m) Od navštevovania niektorého predmetu môţe byť ţiak oslobodený len na základe 

potvrdenia lekára. Toto potvrdenie sa obnovuje vţdy na začiatku kaţdého ďalšieho 

školského roka. 

n) Ţiak oslobodený z niektorého predmetu nemusí byť prítomný na vyučovacej hodine, 

pokiaľ je táto vyučovacia hodina prvá alebo posledná. 

6. Povinnosti týţdenníkov 

a) Pred vyučovaním skontroluje, či je v umytá tabuľa, či nechýba krieda, špongia, prachovka. 

b) Po zapísaní tabule počas vyučovacej hodiny ju so súhlasom učiteľa zmaţe.   

c) Cez veľkú prestávku umyje tabuľu špongiou, vyvetrá triedu tým, ţe nechá otvorené dvere, 

vypráši vonku prachovku a skontroluje, či je zhasnuté svetlo. 

d) Počas veľkej prestávky sa zdrţuje v triede a dbá o to, aby nikto iný v triede nebol. 

e) V prípade, ak je preplnený kôš odpadkami, odnesie ho cez veľkú prestávku vysypať do 

odpadkových nádob pri škole. 

f) Aké koľvek závady v triede oznámi okamţite triednej učiteľke alebo údrţbárovi. 

g) Po vyučovaní dbá na to, aby bola trieda riadne uprataná. 

 

IV. Starostlivosť o učebnice, školské pomôcky  a školské zariadenie 

a) Ţiak šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a školský majetok. 

b) Ak učebnice, školské pomôcky, školské zariadenie a iný školský majetok  

     z nedbanlivosti alebo úmyselne poškodí, musí ho zákonný zástupca  

      v plnom rozsahu uhradiť. 

c)  Všetky učebnice a zošity musí mať riadne zabalené a podpísané. 

V. Podmienky hodnotenia a klasifikácie 

  

Ţiak musí byť z predmetu vyskúšaný ústne, písomne  alebo prakticky aspoň dvakrát 

v polročnom hodnotiacom období. 

a) Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi ţiakovi výsledok ihneď, pričom poukazuje na 

klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Výsledky písomných prác učiteľ 

ţiakovi predloţí k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 

b) V jednom dni môţu ţiaci písať iba jednu kontrolnú písomnú prácu, pokiaľ má jej 

dĺţka trvať viac ako 25 minút. 



c) Pri klasifikácii a hodnotení sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. 

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. 

d) Ak má ţiak a jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie 

v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môţe do 3 dní odo dňa, 

keď bolo ţiakovi vydané vysvedčenie, poţiadať písomne riaditeľa školy 

o komisionálne preskúšanie. 

e) Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní ţiaka mohol predbeţne informovať 

rodič, resp. zákonný zástupca. 

f) Ţiak, ktorý mal na konci druhého polroku najviac z dvoch predmetov prospech 

nedostatočný, môţe robiť opravné skúšky. Ţiaci 1. aţ 4. ročníka opravné skúšky 

nevykonávajú. 

g) Ţiak I.stupňa neprospel, ak má aspoň z jedného klasifikovaného predmetu stupeň 

nedostatočný. 

h) Ţiak, ktorý bez závaţných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa stupňom 

nedostatočný. 

i) Ak ţiak v školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, opakuje 

ročník. 

j) Za vzorné správanie, plnenie si povinností, za statočný čin alebo dobrú reprezentáciu 

školy môţe byť ţiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie. Pochvalu alebo iné 

ocenenie udeľuje ţiakom triedna učiteľka alebo riaditeľ školy. 

k) Podľa závaţnosti previnenia voči školskému poriadku moţno ţiakom uloţiť niektoré 

z týchto opatrení: 

- napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa 

- pokarhanie od riaditeľa školy 

zníţená známka zo správania  

 

       O kaţdej priebeţnej klasifikácii sa vedie evidencia v klasifikačnom hárku. Zákonný       

zástupca ţiaka má právo nahliadnuť do klasifikačného hárku ţiaka a do písomných prác po 

dohovore s vyučujúcim alebo na schôdzke ZR. 

  
 

 VI. Školská jedáleň 

  

a) Školskú jedáleň navštevujú iba ţiaci, ktorí sa v nej stravujú. Ţiaci, ktorí sa 

nestravujú, majú vstup do jedálne  zakázaný. 

b) Ţiaci platia obedy podľa pokynov vedúcej školskej jedálne. 

c) Je povinnosťou ţiakov mať obedy včas zaplatené. 

d) V prípade neuhradenia nákladov na stravu nebude táto ţiakom poskytnutá. 

e) Obed sa vydáva v čase od 11,45 do 14,00 hod. 

f) V školskej jedálni sú ţiaci povinní dodrţiavať poriadok a čistotu. 

g) Do školskej jedálne vchádzajú ţiaci slušne a pomaly. Pred obedom si umyjú ruky. 

Aktovky si odloţia do šatne.  

h) V jedálni stoja v rade, nepredbiehajú sa, po prevzatí obeda si sadajú na miesto 

a počas obedovania sa nerozprávajú nahlas. Pred odchodom z jedálne taniere, 

príbory a poháre odovzdajú pri okienku a stôl za sebou nechajú čistý. 



i) Odpad z ovocia, či dokonca celé ovocie, obaly od sladkostí a pod. ţiaci 

nerozhadzujú po školskom  areáli ani mimo školy. 

  

VII. Popoludňajšia činnosť 

  

a) Medzi dopoludňajším vyučovaním a popoludňajšou činnosťou ţiaci obedujú a zdrţujú 

sa v školských priestoroch iba vtedy, ak majú organizovanú činnosť (školský klub, 

záujmové krúţky, náboţenstvo, etickú výchovu  a pod.). Pokiaľ ţiak nemá popoludní 

organizovanú činnosť, musí opustiť areál školy. 

b) Na činnosť v záujmových útvaroch a na náboţenskú a etickú výchovu prichádzajú 

ţiaci z domu najviac 10 minút vopred a čakajú vo vestibule alebo v šatni. Do triedy 

vchádzajú pod vedením vyučujúceho alebo vedúceho činnosti. 

c) Na popoludňajšiu činnosť vo vnútorných priestoroch školy sa ţiaci musia prezuť. 

d) Záväzným prihlásením na krúţok  sa  návšteva záujmového útvaru stáva povinná. 

e) Neprítomnosť na krúţku, tak ako aj na vyučovaní, musí ospravedlniť rodič písomnou 

ospravedlnenkou. 

 VIII. Styk ţiaka s učiteľom 

  

a) V osobných veciach sa ţiak obracia na triedneho učiteľa (v jeho neprítomnosti na 

určeného učiteľa) alebo vedenie školy. 

b) Vstup ţiakov do kabinetov a zborovne je povolený len v prítomnosti učiteľa. 

  

 IX. Správanie ţiaka mimo školy 

  

a) Za správanie ţiaka mimo školy v plnej miere zodpovedá rodič. 

b) Ţiak sa nesmie zdrţiavať v pohostinstvách, kde sa predávajú alkoholické nápoje dlhšie, 

neţ je potrebné na konzumáciu objednaného občerstvenia. 

c) Vo večerných hodinách sa nesmie zdrţiavať bez dozoru - v zimnom období od 20,00 

hod. a v letnom období od 21,00 hod. 

 

 X. Úrazy a náhla choroba  ţiakov 

  

a) Ţiak je povinný okamţite ohlásiť úraz triednemu učiteľovi alebo učiteľovi 

vykonávajúcemu dozor, aby mu mohla byť poskytnutá prvá pomoc. 

b) Pri náhlom ochorení alebo úraze ţiaka sa učiteľ skontaktuje s rodičom. 

c) Ak sa ţiak uţ doma cíti nedobre (teplota, bolesti ţalúdka...), nepríde chorý do školy, 

ale s rodičom navštívi lekára. 

d)  K lekárovi musí ţiak vţdy chodiť v sprievode rodiča.  

 

 



XI. Správanie na výletoch, na exkurziách, v škole v prírode 

a) Na exkurziách, výletoch, vychádzkach, lyţiarskych výcvikoch, v školách v prírode 

platia všetky predpisy v plnom rozsahu. 

b) Tieto aktivity sa riadia záväznými smernicami. 

c) Okrem toho sú ţiaci povinní dodrţiavať termín odchodov a príchodov, bez vedomia 

vyučujúceho nesmú opustiť skupinu, ţiaci musia dodrţiavať všetky pokyny učiteľa 

a vychovávateľa a chrániť majetok a prírodu. 

 XII. V súlade s platnými zákonmi je priestoroch školy  

         a na školských  akciách prísne zakázané 

a) Akékoľvek slovné zastrašovanie, šikanovanie, vydieranie, fyzické a psychické násilie 

a akákoľvek činnosť, ktorá môţe spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví. 

b) Propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie. 

c) Prechovávať zbrane a predmety ohrozujúce ţivot a zdravie. 

d) Prechovávanie, uţívanie, predaj a poskytovanie návykových látok (alkohol, tabakové 

výrobky, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy). 

   XIII. Záver 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých ţiakov ZŠ Sekule a jeho porušenie  a dôsledky 

posúdi triedny učiteľ, prípadne pedagogická rada s vedením školy. Školský poriadok 

nadobúda účinnosť 02.09.2013. S jeho obsahom sa ţiaci zoznámia na triedníckej hodine a 

rodičia na triednych aktívoch. Bude zverejnený na prístupnom mieste vo vestibule školy a na 

internetovej stránke školy. 

 

 

                               

V Sekuliach  02.09.2013                               Mgr. Miloslav Markuška, riad. školy  

  

 


