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Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca 

 

Dodatok č. 1 k Školskému poriadku 

 

A, Školský poriadok sa mení a dopĺňa v bode II. C/  Žiakovi nie je dovolené 

 

1. fajčiť a piť alkoholické nápoje, energetické nápoje, nosiť a požívať akékoľvek 

omamné látky v priestoroch školy, v okolí školy, na školských podujatiach,  

2. používať vulgárne slová na adresu kohokoľvek, fyzické ani psychické násilie, 

akékoľvek náznaky či prejavy šikanovania,* 

3. prinášať do školy alebo v priestoroch školy distribuovať drogy alebo iné zdraviu 

škodlivé látky,  

4. prinášať do školy predmety ohrozujúce zdravie či život žiakov (pyrotechnika, 

výbušniny, nože, zbrane ), ako aj predmety rozptyľujúce pozornosť žiakov,  

5. hrať akékoľvek hry o peniaze,  

6. nakláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky, či predmety a vychádzať 

z budovy školy cez okná tried a šatní, vychádzať na strechu budovy školy,  

7. používať počas vyučovania, činnosti ŠKD  mobilný telefón, vrátane prestávok; použiť 

ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa 

alebo riaditeľa školy; žiak prináša do školy mobilný telefón na vlastnú zodpovednosť, 

resp. na zodpovednosť zákonného zástupcu a škola v takomto prípade nenesie 

zodpovednosť za jeho odcudzenie alebo poškodenie; v nevyhnutných prípadoch je pre 

žiakov k dispozícii telefón, ktorý sa nachádza v kancelárii zástupcu RŠ. Ak žiak poruší 

zákaz používania mobilného telefónu počas vyučovania bude žiakovi (podľa 

závažnosti priestupku, resp. jeho opakovania) uložené výchovné opatrenie alebo 

znížená známka zo správania,  

8. vyhotovovať zvukové alebo obrazové záznamy v priestoroch školy bez súhlasu a 

prítomnosti učiteľa,  

9. šíriť nevhodné alebo nepravdivé informácie o škole na internete,  

10. konzumovať jedlo a žuť žuvačku počas vyučovacej hodiny, v odôvodnených 

prípadoch konzumáciu povolí vyučujúci,  

11. nosiť do školy predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje, walkman, mp3 prehrávač, 

slúchadlá a iné zariadenia, ktoré narušujú pozornosť žiaka na vyučovaní, drahé a 

cenné veci a neprimerané množstvo peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o 

osobnú zodpovednosť žiaka; ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu 

učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia,  

12. pred skončením vyučovania opustiť školskú budovu bez súhlasu triedneho učiteľa, 

resp. vyučujúceho,  

13. počas vyučovania prijímať návštevy,  

14. manipulovať s triednou dokumentáciou,  

15. vstupovať do priestorov zborovne, kancelárií školy a kabinetov bez dovolenia 

prítomnosti učiteľov,  

16. zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za 

podmienok určených školským poriadkom,  

17. manipulovať s okennými žalúziami, školským nábytkom, učebnými pomôckami a 

akýmkoľvek zariadením bez súhlasu a pokynu učiteľa; škodu spôsobenú 

neoprávneným a neodôvodneným používaním hradí vinník.  

___________________________________________________________________________

* k bodu C/2 šikanovanie – akékoľvek správanie žiaka, ktorého zámerom je ubližovanie 
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inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené 

a opakované použitie násilia voči takémuto žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa 

z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. 

Špecifikácia spôsobu šikanovania: 

- fyzické násilie - /bitie, kopanie, strkanie, fackanie, ťahanie za vlasy, pichanie 

a strkanie rôznymi predmetmi – kružidlo, pero, pravítko.../ 

- slovné násilie - /nadávanie, posmievanie, vysmievanie, urážanie, vyhrážanie, 

zosmiešňovanie – oblečenie, výzor, rodina.../ 

- psychická manipulácia - /plnenie nezmyselných prianí agresora, nosenie vecí, 

peňazí, desiaty, písania úloh.../ 

- poškodzovanie a kradnutie vecí - /ničenie školských pomôcok a osobných vecí 

obete, počarbanie zošita, trhanie knižiek, lámanie pravítok, špinenie a ničenie 

oblečenia.../ 

 

 

B, Školský poriadok sa mení a dopĺňa v bode II. H/ Práva a povinnosti pedagogických 

zamestnancov  

Povinnosti pedagogických zamestnancov 

1. Každý pedagogický zamestnanec 

a) Prichádza na pracovisko včas. Pevne stanovená pracovná doba pre učiteľov na 

pracovisku je 7.00-13.30 hod. a pre vychovávateľky ŠKD je 11.00-17.00 hod. 

Úprava pevne stanovenej pracovnej doby je možná pri skrátenom pracovnom úväzku.  

b) Zapíše sa do dochádzkového listu. Do dochádzkového listu zapíše aj prerušenie 

pracovnej doby, ktoré môže byť len so súhlasom člena vedenia školy . 

c) Svoju neprítomnosť na pracovisku ohlási vedeniu školy bezodkladne. Lekárske 

potvrdenie o PN, OČR atď. predloží alebo doručí do 3 dní a ukončenie neprítomnosti 

– dlhodobej PN, počas ktorej je zastupovanie riešené inou osobou, oznámi riaditeľovi 

školy minimálne 2 dni vopred.  

d) Je povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s výkonom 

zamestnania. 

 

C, Školský poriadok sa mení a dopĺňa v bode III. A/ Organizácia vyučovania  

 

8. Časový harmonogram dňa:  

 

Čas Činnosti 

  7,15 – 7,35 Príchod žiakov do školy, vstup do tried  

  7,35 – 8,20                               1. vyučovacia hodina  

  8,20 – 8,30 Prestávka  

  8,30 – 9,15                           2. vyučovacia hodina 

  9,15 – 9,25 Prestávka  

  9,25 – 10,10                                 3.vyučovacia hodina  

10,10 – 10,25 Prestávka na desiatu 

10,25 – 11,10                                 4. vyučovacia hodina 

11,10 – 11,20 Prestávka  

11,20 – 12,05                                  5. vyučovacia hodina  

12,05 – 12,15 Prestávka 
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12,15 – 13,00                                  6. vyučovacia hodina  

13,00 – 13,30 Prestávka na obed  

13,30 – 14,10                                  7.vyučovacia hodina 

D, Školský poriadok sa mení a dopĺňa v bode III. E/  Správanie sa žiaka počas 

prestávok, pri prechode do odborných učební  

  

1. Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, cez veľkú prestávku sa zdržiavajú 

v triedach, alebo sa môžu voľne prechádzať na chodbe pred triedou. 

2. Dvere triedy sú počas prestávok otvorené. Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania, 

alebo počas prestávky, vždy za prítomnosti učiteľa. 

3. Žiak počas prestávok nesmie vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje zdravie, bezpečnosť 

ostatných žiakov (naháňať sa, ohadzovať sa, vyvolávať bitky, vykláňať sa z okien a 

pod.),  

4. Počas prestávok nesmie žiak opustiť areál školy.  

5. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nesadá si na parapetné dosky, nekĺže sa po 

schodoch a po zábradlí, nevyhadzuje odpadky von z okna. 

6. Ak má žiak vyučovanie v odbornej učebni, vezme si potrebné veci so sebou a pred 

koncom prestávky sa disciplinovane presunie pred odbornú učebňu  pod vedením 

učiteľa. 

7. Žiaci chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov.  

8. Ak má žiak hodinu cudzieho jazyka, náboženskej výchovy, etickej výchovy, technickej 

výchovy, hudobnej výchovy a akúkoľvek delenú hodinu, čaká vyučujúceho v triede; 

vyučujúci zodpovedá za bezpečný presun žiakov na vyučovanie.  

9. Žiak sa z jednej budovy do druhej presúva v prítomnosti učiteľa, je povinný sa prezúvať. 

10. Žiaci cez prestávky nevstupujú do iných tried bez dovolenia dozor konajúceho učiteľa. 

11. Cez prestávky chodia určení žiaci pre pomôcky. 
 

E, Školský poriadok sa mení a dopĺňa v bode IV. Hodnotenie prospechu a správania 

žiaka 

 4. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

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

závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie 

spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania.  

2. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení: napomenutie od triedneho 

učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľky školy.  

3. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky po 

prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľka školy udeľuje pokarhanie riaditeľom 

školy po prerokovaní v pedagogickej rade.  

4. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľka školy preukázateľným 

spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu 

alebo katalógového listu žiaka.  

5. Pred udelením opatrenia treba previnenie objektívne prešetriť. Pri posudzovaní 

previnenia sa podľa potreby na jeho prerokovanie prizve zákonný zástupca žiaka, 

prípadne i zástupca verejnosti.  

6. Za jedno previnenie sa udeľuje žiakovi len jedno opatrenie na posilnenie disciplíny.  

7. Návrh na zníženú známku zo správania prekonzultuje triedny učiteľ so zákonným 

zástupcom žiaka.  
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8. Udelenie zníženého stupňa zo správania (stupeň 3 a stupeň 4) sa odôvodní v triednom 

výkaze alebo katalógovom liste žiaka.  

 

 

9. Ochranné opatrenie 

 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 výchovy a 

vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je 

okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej 

miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne 

privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie 

slúži na upokojenie žiaka. 

 

10. Žiakovi sa navrhuje:  

 

     1. Za vymeškané neospravedlnené hodiny  

           a/ pokarhanie od triedneho učiteľa: za 1 – 6 neospravedlnených hodín,  

     b/ pokarhanie od riaditeľky školy: za 7– 14 neospravedlnených hodín,  

     c / hodnotenie správania stupňom 2: za 15 – 29 neospravedlnených hodín,  

     d/ hodnotenie správania stupňom 3: za 30 – 59 neospravedlnených hodín,  

           e /hodnotenie správania stupňom 4: od 60 neospravedlnených hodín.  

 

           2. Za zabúdanie učebných pomôcok:  

           3-krát z jedného predmetu alebo 6-krát počas polroka sa navrhuje pokarhanie     

            triednym učiteľom.  

           

    3. Pri porušení zákazu používania mobilného telefónu počas vyučovania bude  

žiakovi udelené pokarhanie riaditeľom školy.   

 

          4. Za zabúdanie úborov na telesnú a športovú výchovu, prezuviek:  

    a/ pokarhanie od triedneho učiteľa: ak 3 krát zabudne počas polroka,  

          b/ pokarhanie od riaditeľky školy: ak 4 - 6 krát zabudne počas polroka,  

    c/ zníženie známky zo správania o jeden stupeň: ak 7 krát zabudne počas polroka.  

 

         5. Za stratu žiackej knižky:  

    a /napomenutie triednym učiteľom: pri prvej strate žiackej knižky,  

    b/ pokarhanie triednym učiteľom: pri druhej strate žiackej knižky,  

    c /pokarhanie riaditeľkou školy: pri tretej strate žiackej knižky.  

Žiak je po strate povinný zakúpiť si novú žiacku knižku. Triedny učiteľ žiakovi urobí 

výpis známok z jednotlivých vyučovacích predmetov do žiackej knižky. Každú stratu 

žiackej knižky triedny učiteľ zaznamená do klasifikačného hárku do poznámok k práci 

žiakov.  

6. Za vulgárne vyjadrovanie a gestá: - pokarhanie riaditeľom školy 
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7. Za fajčenie v areáli školy: - pokarhanie riaditeľom školy 

 

          8. Znížená známka zo správania o jeden stupeň za tieto priestupky:  

          a/ opakované vulgárne vyjadrovanie a gestá, 

          b/ krádež,  

          c/ drzé správanie voči učiteľovi – špecifikovať v klasifikačnom zázname,  

    d/ bitky medzi spolužiakmi,  

    e/ opakované záškoláctvo,  

    f/ podvádzanie, klamanie,  

    g/ opakované poškodzovanie školského majetku,  

    h/ opakované a sústavné narušovanie priebehu vyučovacej hodiny,  

         ch/ opakované porušovanie školského poriadku,  

     i/ falšovanie a prepisovanie známok,  

     j/ prejavy násilia, brutality, fašizmu, náboženskej, národnostnej či rasovej    

neznášanlivosti,  

           k /pri prezeraní stránok s erotickým obsahom, stránok propagujúcich násilie, brutalitu,                  

           l/ osočovanie a urážky rodiča spolužiaka,             

          m/ za nahrávanie (zvukový a obrazový záznam) inej osoby bez jej súhlasu.  

          n/ za šikanovanie – akékoľvek správanie žiaka, ktorého zámerom je ubližovanie inému 

žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie 

 

9. Znížená známka zo správania o dva stupne môže byť žiakovi navrhnutá:  

     a/ za prechovávanie, užívanie a šírenie drog a iných omamných látok, nosenie    

         predmetov ohrozujúcich zdravie,     

     b /nález, požívanie alkoholických nápojov v priestoroch školy, na výletoch a 

exkurziách, či iných aktivitách organizovaných školou, 

     c/ amorálne správanie: nemravné návrhy, nemravné odkazy v PC a iné prejavy  

          narušujúce  morálku,  

            d/ ak žiak starší ako 14 rokov spácha trestný čin,  

            e/ za závažné porušenie školského poriadku. 

 

10. Znížená známka zo správania o tri stupne môže byť žiakovi navrhnutá:  

      a/za fyzické napadnutie zamestnanca školy, 

      b/za opakované závažné porušenia školského poriadku. 

     

 

Dodatok bol prerokovaný v pedagogickej rade 31.08.2017. 

Tento dodatok platí od 04.09.2017 

 

 

     

    

         Ing. Eva Gurová 

         riaditeľka školy 


