
   ZÁKLADNÁ  ŠKOLA ANDREJA BAGARA 
                              S N P  6 ,  9 1 4  5 1  T r e n č i a n s k e  T e p l i c e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Š K O L S K Ý    P O R I A D O K 
 

Základnej školy Andreja Bagara, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  Február 2022 
 



  

2 

Milý žiak, žiačka ! 
 
 
   Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si 

bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD), centre 

voľného času (CVČ), v školskej jedálni (ŠJ) a ostatných školských priestoroch, pri školských 

podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok. 

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej 

zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje 

i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom 

nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky. 

Školský poriadok vychádza zo Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa  a  Listinu základných práv a slobôd 

vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy . 

 

Máš právo chodiť do školy. 

   Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským 

právam a základným slobodám. 

 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor. 

   Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, 

ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. Tvoje vyjadrenia nesmú byť 

útokom na iných. 

 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 

   Končí tam, kde sa začína sloboda iných. 
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I. Príchod žiakov do školy 

1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom 

vyučovania musíš už byť v triede.   Vstupné dvere do školy budú zatvorené od 7:50 hod. 

do 11:30 hod.  Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred začiatkom 

vyučovacej hodiny. 

2. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, preobuj sa do  zdravotne nezávadných prezuviek, 

ktoré nezanechávajú na podlahe čierne stopy. Obuv si ulož do skrinky alebo šatne. Zober 

si všetky veci zo skrinky, ktoré budeš na vyučovaní potrebovať (úbor na TSV, pomôcky 

na VYV a pod).  

3. Prítomnosť žiaka v škole zaznamenáva učiteľ v rámci dochádzky v EduPage priestore na 

každej vyučovacej hodine.  / Tvoja prítomnosť/ neprítomnosť bude zaznamenaná 

učiteľom v rámci dochádzky v EduPage priestore na každej vyučovacej hodine. 

4. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne pred budovou 

alebo v dohodnutom priestore  na vyučujúceho. Na popoludňajšie vyučovanie  a na 

záujmovú činnosti sa musíš prezuť. 

 

Režim dňa 

1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. 

2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto : 

1. hodina     7:50 hod. –   8:35 hod. 

2. hodina     8:45 hod. –   9:30 hod. 

3. hodina     9:45 hod. –  10:30 hod. 

4. hodina    10:40 hod. – 11:25 hod. 

5. hodina    11:35 hod. – 12:20 hod. 

6 hodina     12:30 hod. – 13:15 hod. 

7. hodina    13:45 hod. – 14:30 hod 

3. Činnosť v ŠKD, CVČ a ŠJ sa riadi a je organizovaná podľa vlastného prevádzkového 

(vnútorného)  poriadku. 

 

II. Správanie žiaka počas vyučovania 

1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení,  bez výstredností v úprave vlasov 

a zovňajšku (výrazné maľovanie, úpravy vlasov a nechtov, piercing, tetovanie a pod.,).  
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2. K vyučujúcim a všetkým zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich 

pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Starší žiaci 

majú byť vzorom v správaní mladším žiakom. 

3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. 

Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy. 

Na hodinách TSV, pri písomných prácach a vyučovaní v odborných učebniach nevstávaš. 

4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré Ti určil triedny učiteľ, prípadne 

vyučujúci učiteľ. Bez povolenia nesmieš opustiť svoje miesto a ani učebňu. Počas celého 

vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z budovy alebo z areálu 

školy. 

5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť 

spolužiakov. 

6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky. 

7. Skúšanému žiakovi  nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy. 

8. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne 

podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné dôvody a iné) môžeš 

dostať dve sady učebníc. 

9. Je zakázané nosiť mobilné telefóny a iné komunikačné zariadenia do školy a používať ich 

počas vyučovania na telefonovanie, príjem či odosielanie SMS, na záznam obrazu a zvuku 

z priebehu vyučovacej hodiny, fotografovanie spolužiakov a zamestnancov školy. Tento 

zákaz platí pre všetkých žiakov na všetkých vyučovacích hodinách a počas celého 

vyučovacieho procesu a počas všetkých školských podujatí v priestoroch školy.  

Porušenie tohto zákazu sa považuje za vážne porušenie ustanovení školského poriadku.  

V prípade, že prinesieš do školy mobilný telefón alebo iné komunikačné zariadenie, musíš 

ho mať počas vyučovania odložené vo svojej skrinke a vypnuté. Výnimku majú žiaci, 

ktorí majú zo zdravotných dôvodov v mobile aplikáciu, ktorá ich a učiteľa upozorňuje na 

zmenu zdravotného stavu žiaka. Títo žiaci majú zapnutý mobil v aktovke.  

Za stratu komunikačného zariadenia v škole škola nie je zodpovedná a neuhradí škodu ani 

cez poistenie na stratu vecí. 

10. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, 

prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Tiež nenos do školy väčšie sumy peňazí 

a osobitne cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže 

učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.  
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11. Ak máš voľnú prvú vyučovaciu hodinu, zdržiavaj sa  vo vestibule školy až do zazvonenia 

na prestávku.  

12. Na chodbách školy zabezpečujú dozor pedagogickí pracovníci podľa rozpisu zástupcu 

riaditeľa. Zodpovedajú za poriadok, kontrolujú preobutie sa žiakov, kontaktujú návštevu 

s pedagogickým pracovníkom, za ktorým  prišli. Návštevy žiakov  počas vyučovacích 

hodín nie sú dovolené (okrem mimoriadnej situácie). 

13. Za Tvoju bezpečnosť  na vyučovaní v triede  zodpovedá vyučujúci. Pred vyučovaním, cez 

prestávky, po vyučovaní (napr. krúžky), na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej 

výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov a  pri výchovných akciách 

organizovaných školou zodpovedajú za Tvoju bezpečnosť učitelia a vychovávatelia  

konajúci pedagogický dozor. 

14. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému 

vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine 

TSV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho 

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

hodinu. 

15. Pred hodinou TSV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet TSV. 

Odovzdaj vyučujúcemu TSV do úschovy cenné predmety (hodinky, šperky, kľúče, 

prípadne okuliare, peniaze atď.). Na cvičenie  TSV používaj oblečenie slúžiace len na 

tento účel (cvičebný úbor), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej 

jedálni. 

16. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské 

zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti školský majetok 

poškodíš, Tvoji rodičia  sú povinní škodu v plnom rozsahu odstrániť alebo uhradiť. Ak sa 

vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. Neplytvaj elektrickou energiou a vodou. 

Separuj odpad.  

17. Manipulovať s oknami a žalúziami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. 

Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von papiere.  

18. Dodržuj prevádzkový poriadok v odborných učebniach. 

19. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine 

pripravenú na lavici. Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy 

aspoň za uplynulý týždeň, aj keď rodičia majú informácie o známkach z EduPage.  
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20. V čase  riadneho vyučovania si  povinný zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných 

školou (napr. výchovné koncerty, filmové predstavenia, exkurzie a pod.), taktiež 

účelových cvičení a kurzov, ktoré sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu.  

 

III.  Správanie žiakov cez  prestávku 

1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Desiatuj vo 

svojej triede alebo na to vyhradených priestoroch. Nedesiatuj v telocvični a odborných 

učebniach.    

2. Odpadky odhadzuj do správnych košov na triedenie odpadu. Nie je prípustné odhadzovať 

ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.  

3. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky 

"Hovorme spolu, nebime sa.“ Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zavolaj 

pomoc dospelého. Je zakázané akékoľvek slovné zastrašovanie, vulgárne vyjadrovanie, 

fyzické a psychické násilie, kyberšikana a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť 

psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví Tvojom alebo spolužiaka. 

4. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne 

behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, 

náboženstvo, kultúru alebo postihnutie. 

5. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Nesadaj 

na parapetné dosky, nevystupuj na lavice a nehojdaj sa na stoličkách. Škody budú musieť 

nahradiť Tvoji rodičia (zákonní zástupcovia). 

6. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok 

v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli 

porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu 

školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. 

7. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 6 v škole, 

prípadne porušuje bod č. 6 v areáli školy, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť 

ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším 

škodám na zdraví spolužiakov. 

8. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky 

potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa. Do kabinetu bez 

zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj. 

9. Do odborných učební a telocvične odchádzaš disciplinovane pred koncom prestávky, 

pokiaľ nie si dohodnutý s vyučujúcim na inom postupe presunu. Pred odchodom do 
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odbornej učebne a telocvične si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné 

pomôcky a žiacku knižku. 

10. Cez veľkú prestávku môžeš opustiť s ostatnými žiakmi triedu a zdržiavať sa v určených 

priestoroch. Ak máš 3. vyučovaciu hodinu TSV, zober si úbor so sebou a na konci veľkej 

prestávky čakaj na vyučujúceho v určenom priestore. Počas prestávok nesmieš svojvoľne  

opustiť areál školy. Zdržiavaj sa len v určených priestoroch. Päť minút pred ukončením 

veľkej prestávky na pokyn dozor konajúceho učiteľa vchádzaj do triedy a priprav sa na 

vyučovaciu hodinu (v prípade trávenia veľkej prestávky vonku). 

11. Cez prestávky je zakázané chodiť do priestorov šatní, skriniek a  jedálne. Obeduješ až po 

skončení vyučovania,  po odvedení vyučujúcim do priestorov šatní a jedálne.  

 

IV. Odchod žiakov zo školy   

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, 

vylož stoličku na lavicu. 

2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie 

svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky. 

3. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho prejdi ku skrinkám alebo šatne, 

preobuj sa a disciplinovane opusti budovu. Poverený žiak uzamkne svoju triedu pri 

odchode do odbornej učebne i po skončení poslednej vyučovacej hodiny a odovzdá kľúč 

vyučujúcemu. 

4. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni alebo telocvični, daj svoju kmeňovú triedu 

pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania v odborných 

učebniach ich daj tiež do poriadku.  Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej 

mali poslednú hodinu. 

5. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu. 

6. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke/ triednemu učiteľovi. 

Nájdené veci odnes do kancelárie školy. 

 

V. Dochádzka žiakov do školy 

1. Na vyučovanie prichádzaj pravidelne a načas. 

2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť 

do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomnej ospravedlnenia od 

rodiča (zákonného zástupcu) o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej 

hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako 
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jedného dňa riaditeľ školy na základe žiadosti. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred 

známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť. 

3. Tvoja účasť na voliteľných predmetoch a v záujmových útvaroch je povinná, ak si sa 

prihlásil. 

4. V prípade zdravotných ťažkostí  (bolesť hlavy, zubov, nevoľnosť...) počas vyučovania  

môžeš požiadať o uvoľnenie z vyučovania, pričom zodpovednosť za  Teba  preberá 

zákonný zástupca. V prípade žiaka 1. stupňa, si po telefonickom oznámení triedneho 

učiteľa, pre žiaka príde do školy rodič alebo rodičom poverená dospelá osoba. Zákonný 

zástupca je povinný oznámiť škole najneskôr do 24 hodín dĺžku trvania neprítomnosti 

žiaka na vyučovaní osobne alebo telefonicky. Po návrate do školy bezodkladne predlož 

písomné ospravedlnenie neprítomnosti (od lekára, od rodičov)  zaznamenané v žiackej 

knižke alebo na ospravedlnenke. 

5. Ak Tvoja neprítomnosť trvá najviac tri  po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje ju Tvoj 

zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže 

vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe¹.  Ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá 

dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predložíš (Tvoj zákonný zástupca) 

potvrdenie od lekára1

6. Popros rodičov (zákonného zástupcu), aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr 

telefonicky alebo prostredníctvom správy v EduPage, oznámili dôvod Tvojej 

neprítomnosti triednemu učiteľovi. 

. Triedny učiteľ môže dohodnúť ďalšie opatrenia  týkajúce sa 

obmedzenia  ospravedlňovania rodičom  (napr. počet ospravedlnení rodičom  na jeden 

deň, pravidlá vzájomnej  kontroly záznamov o absencii a pod.).  

7. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na 

vyučovanie. V nevyhnutných prípadoch Ťa uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú 

žiadosť rodičov. 

8. Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín alebo nebudeš mať požadovaný počet 

známok, z ktorých by bola možná klasifikácia, môže  Ti byť navrhnuté komisionálne 

preskúšanie.  

VI.  Starostlivosť o zovňajšok 

1. Do školy prichádzaj čistý a upravený. Dodržuj osobnú hygienu. 

2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou. Zo 

zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv a tepláky. 

Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých šperkov je 

                                                           
1 Ak iný predpis nehovorí inak (v čase mimoriadnej situácie) 
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neprípustné. Do školy nos len veci, ktoré sú potrebné na vyučovanie. Nenos drahé veci, 

predmety alebo hry, ktoré rušia pozornosť, ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť ostatných 

spolužiakov. Za cenné veci, prípadne väčšie sumy peňazí, škola neberie zodpovednosť. 

Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom. 

3. Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev. 

 
VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

1. Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš 

učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia (zákonný 

zástupca) škodu v plnom rozsahu zaplatiť. 

2. Učebnice a zošity maj obalené a podpísané. 

3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si povinný odovzdať 

škole, z ktorej odchádzaš.  

4. Učebnice cudzieho jazyka odovzdáš pri odchode na inú školu učiteľovi cudzieho jazyka 

na našej škole. 

5. Informačné materiály školy zverené Tvojej triede (rozvrh hodín, pokyny a pod.) nezvesuj, 

nenič. 

6. Nezabúdaj, že zodpovedáš  za svoju skrinku, ktorá Ti bola pridelená na začiatku 

školského roka. Udržuj ju v čistote a poriadku. Pri poškodení skrinky, uzamykania alebo 

strate kľúčika si povinný vzniknutú škodu uhradiť. 

7. Si  povinný podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v objektoch školy. 
 

VIII. Povinnosti týždenníkov  

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok 

v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok vyčistia tabuľu od fixiek alebo kriedy a 

pripravia potrebné písacie a učebné pomôcky na vyučovanie. Ďalšími povinnosťami sú: 

polievanie kvetov, kontrola triedenia odpadu, regulácia svietenia v triede, kontrola okien, 

nahlasovanie drobných opráv. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. 

2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede a otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala.  

3. Po skončení vyučovania v triede týždenníci utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, 

uložia písacie potreby, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien. 

 

IX. Povinnosti žiaka v školskej jedálni 

1. Pri prihlasovaní, odhlasovaní na stravu ako aj odoberaní stravy si povinný riadiť sa 

Prevádzkovým poriadkom ŠJ. 
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2. Obedy sú vydávané v čase od 12:00 hod. do 13:45 hod. 

3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš do ŠJ, zaradíš sa do radu. Nie je dovolené 

predbiehať sa. Pred vstupom do jedálne si odlož školskú tašku do svojej skrinky. 

Rešpektuješ dozor konajúceho učiteľa v ŠJ. 

4. Pred odobratím stravy sa zaregistruj svojou čipovou kartou v prihlasovacom termináli pri 

výdajnom okienku.2

5. V jedálni sa usaď na voľné miesto. V ŠJ sa správaj kultúrne – nebehaj, nevykrikuj, 

neohadzuj sa jedlom. Za stolom sa môžeš so spolužiakmi potichu rozprávať. Celý obed 

skonzumuj v ŠJ, vrátane ovocia alebo múčnika. 

   

6. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, zasuň stoličku a odovzdaj riad pri 

okienku a opusti ŠJ. 

 

X. Povinnosti žiakov mimo školy 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť 

našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom 

a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav. 

2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj. 

3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a  k  ženám. Uvoľni im miesto 

v dopravných prostriedkoch. 

4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj 

dopravné predpisy. 

5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, 

spoločenských a športových podujatiach. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba 

podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. 

6. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto 

zakázané. 

 

 

XI. Výchovné opatrenia a hodnotenie žiakov  
A. Pochvaly a iné ocenenia 

1. Individuálna ústna pochvala učiteľom.  

Pochvala triednym učiteľom:  

a. za úspešné umiestnenie v školskom kole súťaží (1. – 3. miesto); 

                                                           
2 Žiaci, ktorí pochádzajú zo SZP a majú nárok na bezplatnú stravu v školskej jedálni sa  neregistrujú čipom.  
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b. za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností. 

Pochvala riaditeľom školy:  

a. za úspešnú reprezentáciu školy – okresné, regionálne kolo – úspešný riešiteľ; 

b. za záslužný alebo statočný čin; 

c. za dlhodobú prospešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi. 

2. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu.  

B. Opatrenia na posilnenie disciplíny  

1. Individuálne napomenutie učiteľom.  

2. Napomenutie žiaka triednym učiteľom 

a. 3 zápisy v klasifikačnom zázname za porušenie ustanovení školského poriadku. 

b. 2 neospravedlnené hodiny 

3. Pokarhanie žiaka triednym učiteľom 

a. 4 - 6 zápisov v klasifikačnom zázname za porušenie ustanovení školského 

poriadku 

b. 3  neospravedlnené hodiny 

4. Pokarhanie žiaka riaditeľom školy.  

a. 7 - 10 zápisov v klasifikačnom zázname za porušenie ustanovení Školského 

poriadku 

b. 4 -7  neospravedlnených hodín (resp. jeden vyučovací deň žiaka) 

5. Zníženie známky zo správania:   

stupeň 2:  

a. viac ako 11 zápisov v klasifikačnom zázname za porušenie ustanovení školského 

poriadku  

b. 8 až 15 neospravedlnených hodín  (resp. viac ako jeden vyučovací deň 

žiaka)             

stupeň 3:  

a. závažné porušenie ustanovení školského poriadku 

b. 16 až 30 neospravedlnených hodín 

stupeň 4:  

a. viacnásobné závažné porušenie ustanovení školského poriadku. 

b. 31 a viac neospravedlnených hodín 

 

1. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov 

alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje vzdelávanie, riaditeľ 
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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, zdravotnú pomoc, 

prípadne políciu. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu 

ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam. 

 

2. Udelenie výchovného opatrenia sa oznámi písomne rodičom a zapíše sa do triedneho 

výkazu alebo katalógového listu. 

3. Základná škola  kamerovým systémom monitoruje vybrané priestory (triedy, chodby, šatne 

v ŠKD, priestor pred školou) v súlade s platnou legislatívou. 

C. Hodnotenie žiakov  

1. Hodnotenie žiakov sa vykonáva v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Forma, spôsob a kritéria hodnotenia sú podrobne rozpracované 

v učebných osnovách jednotlivých predmetov v Školskom vzdelávacom programe Základnej 

školy Andreja Bagara.  

 

XII. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov 
 

1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada 

rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov, rodičov, na riešení otázok 

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

2. Rada rodičov:  

a) Poskytuje škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, 

predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia.  

b) Poskytuje škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimo 

triednych výchovných podujatí.  

c) Plní podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri 

zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní 

fondu školských učebníc. 

d) Pomáha škole pri spolupráci s podnikmi a spoločenskými organizáciami. 

e) Podporuje úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu 

zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplín.  

f) Pomáha škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimo triednej a mimoškolskej 

činnosti. 
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g) Pomáha riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri 

ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.  

h) Venuje veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania. 

3. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 

podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

4. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy 

a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude vopred dohodnuté a 

povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupcom. 

5. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 

6. Škola komunikuje s rodičmi cez EduPage, priebežne informuje rodičov o správaní a 

prospechu žiaka cez žiacku a elektronickú ŽK. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. 

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

hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. 

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

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

rodičov do školy, návšteva v rodine a pod. 

9. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy 

sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred 

stanovenou komisiou. 

 

 

Záver  

1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. Jeho porušenie a dôsledky 

posúdi triedny učiteľ s vedením školy, prípadne pedagogická rada. 

2. Aktualizovaný školský poriadok nadobúda účinnosť 1.februára 2022.  

3. Školský poriadok je prerokovaný v rade rodičov  19.januára 2022. 

4. S obsahom školského poriadku sa oboznnamujú žiaci na triednickej hodine vždy na 

začiatku školského roku a podľa potreby na triednických hodinách.  

5. Rodičia sú s ustanoveniami školského poriadku oboznámení 1.februára 2022 

zverejnením na webovej stránke školy. 

 A. Dodatok k školskému poriadku – dištančné vzdelávanie 

 
1. Vzdelávanie dištančnou formou v plnom rozsahu nahrádza prezenčnú výučbu, je povinné 
pre každého žiaka.  
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2. On-line vyučovanie prebieha v prostredí MS Teams podľa zverejneného rozvrhu 
v dopoludňajších hodinách. 
 
3. Počas dištančného vzdelávania prebieha vzdelávanie v nasledujúcich vzdelávacích 
oblastiach:  

• Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk) 
• Matematika (matematika) 
• Človek a spoločnosť (dejepis, geografia) 
• Človek a príroda (fyzika, chémia, biológia, environmentálna výchova) 

 
4. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas dištančného 
vzdelávania získava učiteľ:  

• z on-line výučby 
• z portfólia práce žiaka 
• z individuálnych konzultácií so žiakom  

 
Podkladmi z on-line výučby sú: aktivita na on-line hodine, práca s textom (čítanie 
s porozumením, preklad, prerozprávanie), pravopisné/gramatické cvičenia, preskúšanie 
z nového učiva/tematického celku, on-line testy/písomné práce. 
 
Podkladmi pre žiacke portfólio

a) Zúčastňuj sa na dištančnom vzdelávaní v rozsahu platného rozvrhu triedy 
a skupiny, po pripojení sa na on-line hodinu je potrebné , aby si sa aktívne zapájal 
a pracoval podľa pokynov vyučujúceho. Ak sa vyučovania nezúčastníš, bude tvoja 
neprítomnosť zaznamenaná v eTK. Svoju neprítomnosť na vyučovaní musíš 
zdôvodniť relevantným ospravedlnením. 

 sú:  analýzy žiackych prác – domáce úlohy, pracovné listy, 
tematické práce, referáty,  projekty, slohové práce.  
 
5. Žiak práce vykonáva samostatne, ak nie je učiteľom určené inak. Práce žiaka, ktoré sú 
vypracované členom rodiny alebo získané od iného spolužiaka,  nemôžu byť podkladom pre 
klasifikáciu. V prípade, že žiak opakovane odovzdáva takého práce a nebude mať požadovaný 
rozsah portfólia, učiteľ využije individuálne konzultácie na preskúšanie žiaka aj v priebehu 
klasifikačného obdobia alebo navrhne komisionálne preskúšanie žiaka. Zároveň môže triedny 
učiteľ využiť aj možnosť výchovného opatrenia.  
 
6. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiakov 
vzdelávaných formou individuálneho začlenenia) sa aj počas dištančného vzdelávania 
realizuje s rešpektovaním pokynov uvedených v ich individuálnych výchovno-vzdelávacích 
programoch.  
 
7. Povinnosti žiaka: 

b) Riaď sa pokynmi vyučujúceho na on-line hodine (zapnutý, resp. vypnutý 
mikrofón/kamera, hlásenie sa a pod.). 

c) Prihlasuj sa na on-line hodiny včas, neskoré príchody na vyučovaciu hodinu sa 
zaznamenávajú v ETK, v prípade častého opakovania sa stávajú podkladom pre 
udelenie výchovného opatrenia. 

d) Nezasahuj do on-line hodiny akýmkoľvek nevhodným spôsobom a nenarúšaj 
priebeh hodiny (vykrikovanie, pozývanie iných žiakov do skupiny, 
vypínanie/zapínanie mikrofónu učiteľa, nahrávanie hodiny bez súhlasu učiteľa, 
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svojvoľné odhlasovanie sa z hodiny a pod.). Časté narúšanie on-line hodiny sa 
stáva podkladom pre udelenie výchovného opatrenia. 

e) Správaj sa slušne a v súlade so s ̌ kolským poriadkom . Pre všetkých zúčastnených 
on-line vzdelávania platí ochrana osobných údajov GDPR, porušenie ktorých je 
klasifikované ako trestný čin s následnými sankciami. 

f) Pracuj pri riešení úloh samostatne a odovzdávaj ich načas. 
g) Nepoužívaj pri písaní testov žiadne nedovolené prostriedky a pomôcky, ktorými by 

si mohol pomôcť k lepšiemu výsledku testu. Pri písaní testu sa riaď pokynmi 
vyučujúceho (napr. zapnutá web kamera, časový limit a pod.) a pracuj samostatne. 

h) V prípade technických problémov počas dištančného vzdelávania si povinný 
okamžite informovať o tejto skutočnosti príslušných vyučujúcich prostredníctvom 
vopred dohodnutého komunikačného kanála a dohodnúť sa na podmienkach 
ďalšieho postupu. 

i) Spolupracuj pri dištančnom vzdelávaní s jednotlivými vyučujúcimi a triednou 
učiteľkou, v prípade potreby oslov školskú špeciálnu pedagogičku.  

 
8. Povinnosti rodiča:  
 

a) Vytvoriť v rámci svojich možností čo najpriaznivejšie podmienky na vzdelávanie 
(pripojenie na internet, zariadenie pre účasť na on-line a dištančné vzdelávanie, 
mikrofón, kamera, vhodné stabilné pracovné miesto na učenie a podpora vo 
vzdelávaní). Rodič má možnosť zapožičať si zariadenie zo školy. 

b) Komunikovať s triednym učiteľom, s príslušným vyučujúcim elektronickým alebo 
telefonickým spôsobom. 

c) Sledovať a dodržiavať usmernenia riaditeľa školy, triedneho učiteľa alebo 
vyučujúcich  prostredníctvom webovej stránke školy a EduPage. 

d) Nahlásiť vopred neprítomnosť žiaka na on-line vyučovaní. 
e) Riadne ospravedlniť žiakovu neprítomnosť  na on-line vyučovaní, prípadne 

dištančnom vzdelávaní s uvedením dôvodu. 
 
 
 
 

............................................................ 
   V Trenčianskych Tepliciach  1. 2. 2022    Mgr. Denisa Križanová 
                                                                                 riaditeľka školy 
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február 2022 


	Š K O L S K Ý    P O R I A D O K
	Príchod žiakov do školy
	Režim dňa
	Správanie žiaka počas vyučovania

	III.  Správanie žiakov cez  prestávku
	IV. Odchod žiakov zo školy
	Dochádzka žiakov do školy

	VI.  Starostlivosť o zovňajšok
	Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
	Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia Tvoji rodičia (zákonný zástupca) škodu v plnom rozsahu zaplatiť.
	Povinnosti týždenníkov
	Týždenníkov určuje triedny učiteľ. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok vyčistia tabuľu od fixiek alebo kriedy a pripravia potrebné písacie a učebné pomôcky na vyučovanie. Ďalšími povinnosťami sú:...
	Povinnosti žiaka v školskej jedálni
	Povinnosti žiakov mimo školy
	Výchovné opatrenia a hodnotenie žiakov  A. Pochvaly a iné ocenenia
	Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov


	Záver


