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Úvodné ustanovenie 
 

Vnútorný poriadok Základnej školy, Saratovská ul. 85, 934 05 Levice je vydaný riaditeľom školy  

v súlade  s § 153 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/20008 (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve,  Metodickým pokynom pre školy a školské zariadenia a príslušný   školský rok,  

Vyhláškou č. 320/2009 Z.z. o základnej škole,  Dohovorom o právach dieťaťa, Organizačným poriadkom 

školy, Pracovným poriadkom školy, MP č. 7/2006- R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách 

a školských zariadeniach, podľa POP. 

 
Školský   poriadok je interná školská norma, ktorá je záväzná pre všetkých  žiakov Základnej školy, 

Saratovská ul. 85, 934 05 Levice, ako aj pedagógov a správnych zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov, 

v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností 

a zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka  počas zdržiavania sa 

v priestoroch školy a v areáli školy počas vyučovacieho procesu, činnosti ŠKD, v školskej jedálni,  

krúžkových činností a počas iných školou organizovaných akcií a podujatí. 

 
 

Základné identifikačné údaje o škole 
 

 

Názov školy:   Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice 

Adresa školy:   Saratovská ul. 85, Levice PSČ: 934 05 

IČO:    37864432 

 

Telefón/fax:   036/6223560 

E-mail školy:   6zslevice@gmail.com 

Internetová adresa:  6zslevice.edupage.org 

 

Názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou ZŠ: 

 

- Zariadenie školského stravovania ako súčasť ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 

- ŠKD ako súčasť ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice 

 

Zriaďovateľ:   Mesto Levice, Námestie hrdinov č. l, Levice 

 

Vedenie školy: 

Riaditeľ školy:  Mgr. Dušan Polák 

Zástupca pre I. stupeň: Mgr. Gabriela Regászová 

Zástupca pre II.stupeň: PaedDr. Scarlet Bieliková 

Vedúca vychov. ŠKD: Alžbeta Farkašová 

Vedúca ŠJ:   Ildikó Olajošová 
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VÝKON  PRÁV A POVINNOSTÍ  ŽIAKOV  V  ŠKOLE 
      

Práva dieťaťa 

  

1. Právo na meno a štátnu príslušnosť. 

2. Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj. 

3. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. 

4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby. 

5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí. 

6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. 

7. Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie. 

8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc. 

9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou, využívaním. 

10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva. 

 

 Práva a povinnosti žiaka 
 

1. Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, v materinskom jazyku, 

zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií, primerané jeho veku, schopnostiam, 

záujmom a zdravotnému stavu. 

2. Žiak je povinný riadne plniť povinnú školskú dochádzku, vrátane účasti na vyučovaní povinne 

voliteľných, nepovinných predmetov a záujmových krúžkov, do ktorých sa prihlásil, tiež dodržiavať 

Školský poriadok, v prípade zaradenia aj Poriadok ŠKD a pokyny učiteľov. 

3. Žiak sa v škole, ale aj mimo vyučovania ( napr. počas prázdnin a dní voľna) správa slušne, teda tak, 

aby  neporušoval zásady spolunažívania, mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe. Správa 

sa tak, aby svojím konaním neobmedzoval právo ostatných žiakov na riadne, nerušené a bezpečné 

vzdelávanie. Aby  jeho prejavy boli v súlade so zásadami školského poriadku, práva a všeľudskej 

slušnosti. Vyhýba sa skrytým aj otvoreným formám šikanovania a konaniu, ktorým by mohol vyvolať 

od spolužiakov agresívnu odozvu. Slušný žiak nepoužíva hrubé a vulgárne výrazy. Dbá na pokyny 

všetkých zamestnancov školy.  

4. K pedagógom, zamestnancom školy, rodičom, ostatným dospelým osobám i spolužiakom sa správa 

úctivo a ohľaduplne, v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva a vzájomnej podpory. Pri 

stretnutí sa s nimi v škole i na verejnosti ich slušne pozdraví, dáva im prednosť pri vstupe do 

miestností. Pri vstupe dospelej osoby do triedy žiaci zdravia povstaním. Počas vyučovania výchovných 

predmetov, pri práci v PC učebniach a počas laboratórnych prác žiak nevstáva, prejaví dospelému len 

primeranú pozornosť a úctu. 

5. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany pedagógov, prevádzkových 

zamestnancov školy i spolužiakov, má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti 

a využívania. 

6.  Podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie. Má právo byť oboznámený 

s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia 

ihneď. Výsledky písomných a grafických prác a praktických činností sa dozvie do 10 dní, pričom má 

právo do nich nahliadnuť.  

7. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 

8. Žiak má právo k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď. 

9. Žiak má právo na omyl, vyslovenie svojho názoru a na harmonický vývin. 

10. Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti 

a zdravotný stav. 

11. Žiak je povinný plniť PŠD počas školského roka na škole podobného typu v cudzine (na základe 

žiadosti zákonného zástupcu a súhlasného rozhodnutia riaditeľstva školy). V takomto prípade má na 

základe žiadosti zákonného zástupcu a súhlasného rozhodnutia riaditeľstva školy právo vykonať na 

konci klasifikačných období komisionálnu skúšku. O predmetoch a  rozsahu skúšky rozhodne riaditeľ 

školy v zmysle platných predpisov. 
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12. Žiak má právo primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických 

hodinách, besedách, v školskom časopise. 

13. Každý žiak má právo na ochranu osobných údajov, svojho súkromia ako i svojej rodiny. 

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

15. Žiak má právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný školou a môže  sa zapojiť sa 

podľa záujmu do mimoškolských  športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje škola. 

16. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, 

koordinátora drogovej prevencie, špeciálneho pedagóga a školského psychológa. 

17. Žiak má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania a pred 

vplyvmi nesprávneho vývoja. 

18. Žiak sa pri vzdelávaní povinne zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola počas výchovno - 

vzdelávacieho procesu. 

19. Právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej 

a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami. 

20. Právo získať informácie o otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od 

pedagogických zamestnancov. 

21. Právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi. 

22. Žiak má právo na výber budúceho štúdia resp. povolania. 

23. Žiak má právo byť volený do Žiackej školskej rady od 3. do 9. ročníka. 

24. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi. 

 

Žiacka školská rada: 

 

1. Žiacka školská rada je dobrovoľným združením detí od 3. – 9. ročníka ZŠ, Saratovská ul.85, Levice 

bez rozdielu národnosti, vierovyznania , sociálneho pôvodu. 

2. Žiacka školská rada je poradným orgánom riaditeľa školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov školy. 

3. Schádza sa jedenkrát  za mesiac a zvoláva ho predseda rady. 

4. Má právo dávať otázky a dostať odpovede týkajúce sa výchovno – vzdelávacej práce, mimoškolskej 

činnosti, záujmovej činnosti, materiálneho a finančného zabezpečenia práce školy. 

5. Predseda školskej rady má povinnosť tlmočiť otázky, návrhy a pripomienky riaditeľovi školy, 

učiteľom, prostredníctvom RŠ mestskému zastupiteľstvu, prípadne iným orgánom. 

6. Podáva návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, školského areálu, životného prostredia. 

7. Organizuje alebo spolupracuje pri školských akciách, súťažiach a aktivizuje žiakov v mimoškolských 

činnostiach  ( kultúrno – spoločenské a športové podujatia, záujmové krúžky a pod.). 

8. Zaoberá sa problematikou stravovania  v ŠJ ( kultúra stravovania, úroveň kvality, kvantity, pestrosť 

jedál stravnej jednotky). 

9. Členovia sú povinní oznamovať nedostatky v triedach koordinátorke školskej rady. 

10. Sú povinní dbať na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia. 

 

 

Zástupca triedy v školskej rade: 

 

1. Zastupuje triedu na zasadnutiach školskej rady. 

2. Predkladá požiadavky a návrhy na zasadnutiach. 

3. Informuje triedu o pripravovaných podujatiach školskej rady. 

 

 

 

VÝKON  PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  ŽIAKA 
( ODPORUČENIE  PRE  RODIČOV  ) 

 

    

1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie v obvode školy 

sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti 
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občanov a rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných 

zariadení. 

2. Rada rodičov nezasahuje do výchovno – vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 

podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

3. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do tried a vyrušovať učiteľa na 

vyučovacej hodine, bez povolenia riaditeľa alebo zástupcu školy. 

4.  Zákonný zástupca má právo na ochranu osobných údajov, svojho súkromia ako aj svojej  rodiny. Je 

povinný škole oznámiť údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne vedenie školskej agendy  podľa platných 

predpisov. 

5.   Zákonný zástupca má právo, ale aj morálnu povinnosť spolupracovať so školou a      

zúčastňovať sa triednych aktívov. Má informovať triedneho učiteľa o závažných        zdravotných 

problémoch dieťaťa (najmä srdcová vada, epilepsia, cukrovka, astma, alergie, výskyt vší...) a o iných 

skutočnostiach, ktoré by mal učiteľ vedieť (zákonné obmedzenie kontaktov niektorého z rodičov 

s dieťaťom, sociálne znevýhodnené prostredie...) 

6.   Nesmie  rušiť vyučovací  proces, činnosť školy, učiteľov, žiakov  vstupovaním 

      do  učební, priestorov šatní a školskej jedálne . Na kontakt s učiteľmi by mal 

      využívať vopred dohodnutý termín, triedne aktívy RZ. 

7. Má pravidelne  kontrolovať  domácu  prípravu  žiaka, prípravu  učebných  pomôcok a kontrolovať 

žiacku knižku resp. elektronickú žiacku knižku, alebo zápisníček  žiaka. Dohliadnuť, aby žiak išiel do 

školy odpočinutý a najedený. Zodpovedá za správanie, výchovu a úpravu zovňajška žiaka.  

8. Dbá, aby dieťa neprinášalo do školy veci, ktoré sú v rozpore so ŠP, nesúvisia s výchovno-vzdelávacím 

procesom v škole alebo by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť a správny vývoj žiakov.  

9. Zodpovedá za to, že žiak si neprinesie a nepožije na podujatiach organizovaných školou alkohol, 

cigarety alebo omamné látky (školský výlet, exkurzie ap.).   

10. Zodpovedá za škody, ktoré žiak spôsobil úmyselne alebo v dôsledku porušenia ustanovení školského 

poriadku. Vzniknutú škodu je povinný uhradiť. 

11. Bezodkladne oznamuje a ospravedlňuje každú neprítomnosť žiaka triednemu učiteľovi vopred, resp. 

najneskôr do 24 hodín, bezodkladne predkladá triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie 

neprítomnosti žiaka na vyučovaní , najneskôr však do troch dní od nástupu žiaka na vyučovanie. 

12. Zákonný zástupca je povinný písomne požiadať riaditeľstvo školy o súhlas s plnením PŠD v cudzine, 

tiež o súhlas na vykonanie komisionálnej skúšky, ak žiak neprospieva alebo plní PŠD v zahraničí.  

13. Je povinný včas uhradiť poplatky za návštevu v ŠKD a uhradiť poplatky za stravu. Môže sa aktívne 

podieľať na príspevkoch do fondu Rady rodičov a pri získavaní prostriedkov z 2% daní.  Tieto fondy 

spravujú rodičia a účelovo ich poskytujú do oblastí, ktoré zlepšujú podmienky vyučovacej  činnosti 

pre žiakov. 

14. Ak sa rodina ocitne v hmotnej núdzi, v spolupráci so školou môže využiť výhody štátnej podpory pri 

zabezpečení učebných pomôcok a úhrade stravného.  

15. S predstihom by mal žiakovi zabezpečovať finančné prostriedky na vyučovaciu   činnosť, kde sa počíta 

so spoluúčasťou rodičov. Môže škole vypomáhať adresnou sponzorskou pomocou pri organizovaní 

rôznych akcií (lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, karaoke...). Škola vždy poskytne darovaciu zmluvu.  

PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI 

ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠKOLY 

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi  

 

1.Žiaci sa správajú k sebe úctivo, priateľsky, navzájom sa rešpektujú a pomáhajú si. Žiaci nešikanujú 

svojich spolužiakov, nevydierajú  ich a neubližujú  im.  

2.V priestoroch školy aj na mimoškolských podujatiach sa správajú tak, aby neohrozovali seba a 

zdravie svojich spolužiakov. Uplatňujú svoje práva, rešpektujú práva iných a plnia si svoje povinnosti 

v zmysle tohto školského poriadku.  
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Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi a ďalšími zamestnancami školy. 

1.Žiaci sa ku všetkým zamestnancom školy správajú slušne a zdvorilo. Rešpektujú ich pokyny. Plnia 

si povinnosti vyplývajúce z výchovno-vzdelávacieho procesu a zo školského poriadku a v prípade 

vzniknutých problémov požiadajú o radu alebo o pomoc triedneho učiteľa.  

2.Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese akceptujú práva žiakov.  

3.Žiaci uplatňujú pravidlá slušného spoločenského správania aj vo vzťahu k ostatným zamestnancom 

školy. 

4.Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí  byť v súlade s dobrými mravmi. 

Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého.  

5.Žiaci nesmú byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podajú na iného žiaka, 

pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť. 

6.Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť 

obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania. 

7.Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť sociálno-

patologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie 

školského majetku a pod. 

8.Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálno–patologické javy upozorní prevádzkový 

zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec 

triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy. 

 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA  
 

Časový rozvrh dňa 

 

1. Časový rozvrh dňa je určený rozvrhom hodín vyučovania a práce v krúžkoch, ktoré schvaľuje riaditeľ 
školy. 

2. Vyučovanie sa začína o 8,00 hod, malé prestávky sú desaťminútové, veľká je pätnásťminútová. 

3. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. 

 

Časový harmonogram dňa 

 

1. hodina    8.00 hod.  -    8 .45 hod 

2. hodina    8.55 hod.  -    9. 40 hod. 

3. hodina    9.55 hod.  -   10.40 hod. 

4. hodina  10.55 hod.  -   11.40 hod. 

5. hodina  11.50 hod.  -   12.35 hod.  

6. hodina  12.45 hod.  -   13.30 hod 

7. hodina  14.15 hod.  -   14.55 hod. 

8. hodina  15.00 hod.  -   15.40 hod. 

 

Dochádzka žiakov do školy 

 

1. Žiak je povinný chodiť  do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, 

ktoré škola organizuje. Účasť na popoludňajších vyučovaniach, záujmových krúžkov pre prihlásených 

žiakov, dochádzka do ŠKD pre zaradených žiakov je povinná počas celého školského roku. 

2. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, veku primerane, čisto a bez výstredností. 

3. Žiak má prísne  zakázané nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy a iné 

veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov ako i zamestnancov školy. 

4. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Šperky, väčšie sumy peňazí, 

volkmeny, MP3 prehrávače, notebooky a iné cenné predmety nosí žiak do školy na vlastnú 

zodpovednosť.  
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5. Žiakom sa zakazuje na vyučovacích hodinách využívať počítače a notebooky na iné účely ako školské 

(napr. surfovanie po internete, chatovanie, využívanie sociálnych sietí – Facebook, Pokec a pod.) 

6. Mobilné telefóny nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Vypne ho pred vstupom do budovy 

školy. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón, volkmen, MP3 prehrávač. Mobil 

nesmie využívať na šírenie nevhodných obrazových alebo textových správ a zneužívať na 

podvádzanie pri vyučovaní. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho 

, triedneho učiteľa, riaditeľa školy, alebo zástupcu ( Vyhlášky MŠ SR o Základných školách č. 

320/2008).  

7. V prípade, ak ho použije, vyučujúci mu ho môže odobrať a vráti žiakovi po vyučovaní alebo 

zákonnému zástupcovi žiaka. 

8. Na technické prostriedky ( mobil , fotoaparát, magnetofón, videokamera, PC technika.... ) nesmie 

nahrávať učiteľov, žiakov alebo iné osoby bez ich vedomia a súhlasu.  

9. Žiak nesmie svojvoľne manipulovať s pedagogickou dokumentáciou ( triedna kniha, klasifikačný 

záznam ). Na požiadanie a za prítomnosti učiteľa má právo nahliadnuť do triednej dokumentácie, 

vzťahujúcej sa výlučne jeho osoby. 

10. Žiak môže vymeškať vyučovanie len pre chorobu, prípadne ak lekár nariadi zákaz jeho dochádzky do 

školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky 

hromadnej dopravy, pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach alebo 

reprezentácii školy a vlasti. 

11. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z vážnych dôvodov, svoju neúčasť vopred oznámi a požiada 

o uvoľnenie. Žiadosť o uvoľnenie musí byť  písomná a podpísaná rodičmi (zákonným zástupcom ),   

v mimoriadnych prípadoch   ústna, kedy žiaka osobne ospravedlní a odvedie priamo rodič (zák. zást.) 

zo školského vyučovania počas dňa: 

- na viac hodín alebo jeden deň triedny učiteľ, 

- na dva a viac dní, len na základe písomnej žiadosti rodičov (zák. zástupcov) dáva  súhlas riaditeľ 

školy, 

- na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny  dáva súhlas príslušný vyučujúci.    

  Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní. 

12. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchovno-vzdelávacom procese, zákonný zástupca je povinný 

bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole do 24 hodín. 

            Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s nimi 

v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca  neodkladne riaditeľovi 

školy. Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi resp. riaditeľovi školy každé 

vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov. 

13. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú § 

36 Školského zákona – povinná školská dochádzka – neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za 

neospravedlnenú : triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľstva školy zasiela rodičovi upozornenie na  

nedbalú školskú  dochádzku – najneskôr po troch dňoch neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na 

vyučovaní. 

14. Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy: V prípade uvoľnenia žiaka z výchovno-vzdelávacej činnosti si 

musí žiaka osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená k tomuto úkonu, prípadne 

je žiak uvoľnený na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

15. Po návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie vo 

forme hodnoverného dokladu podpísaného rodičom alebo zákonným zástupcom. 

16. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na   vyučovaní 

predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. Ak je predmet,  v ktorom je žiak 

oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa  vyučovania predmetu  

nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľa školy  na žiadosť rodičov. 

17. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch, môže 

do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie 

komisionálnej skúšky žiaka. Preskúšanie sa musí uskutočniť najneskoršie do 10 dní od dátumu 

vydania  rozhodnutia. /MP č. 22/2011/. 
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Príchod žiakov do školy 

 

1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7.30 hod. tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste 

s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 

5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Žiakov si do učebne, triedy odvádza vyučujúci. 

Popoludňajšie vyučovanie je rovnocenné s dopoludňajším vyučovaním. Bez ospravedlnenia  vopred, 

sa neúčasť považuje za neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní. 

2. Každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v zošite  služby. 

3. Do budovy školy vchádzajú žiaci  vchodom A a vchodom B. 

4. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie skôr ako je stanovená doba, disciplinovane čakajú vo vestibule pri 

hlavnom vchode.  

5. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u svojho triedneho 

učiteľa. 

6. Žiak sa v škole prezúva do vhodnej obuvi, ktorá je zdravotne vyhovujúca a má ju označenú. 

Vychádzkovú obuv, ktorú má podpísanú alebo inak označenú necháva počas vyučovania, výchovnej 

činnosti v šatníkovej skrini (nenosí ju do triedy). 

7. Žiaci na bicykli, skateboarde, kolieskových korčuliach prichádzajú do školy – jej vonkajších 

priestorov len na vlastnú zodpovednosť. Vstup do školy je na týchto športových náradiach zakázaný. 

Škola za poškodenie, či krádež bicykla, skateboarde, kolieskových korčúľ nenesie zodpovednosť.  

8. Je zakázané pohybovať sa vo vnútorných priestoroch školy na kolieskových korčuliach, kolobežkách 

a bicykloch. 

 

Správanie žiakov na vyučovaní 

 

1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov 

školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať poriadok školy. 

2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými 

učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Pomôcky potrebné na hodinu si 

pripraví cez prestávku. 

3. Na hodiny telesnej a športovej výchovy si žiak nosí čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje podľa 

pokynov učiteľa bezpečné cvičenie. Na hodinách technickej a výtvarnej výchovy a pri laboratórnych 

prácach žiak používa podľa pokynov učiteľa ochranný plášť, vhodný odev alebo obuv.  

4. V prípade ak si žiak opakovane  bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže 

mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania. 

5. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby , ako sú 

zdravotne vyhovujúce prezuvky, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, uterák.  

6. Miesto určené v zasadacom poriadku môže žiak meniť len so súhlasom vyučujúceho. 

7. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po 

vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení  hodiny, ho zdraví povstaním. 

8. Na vyučovacej hodine sa žiak  správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, 

sleduje činnosť v triede, je aktívny,  nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje, nevykrikuje. Neotáča sa za 

spolužiakmi, nehojdá sa na stoličke . Počas vyučovania sa vzďaľuje zo svojho miesta len so súhlasom 

učiteľa.  

9.   V budove školy aj v jedálni je zakázané nosiť čiapky so šiltom a žuť žuvačku  

            počas vyučovacích hodín.   

10. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím 

      ruky. 

11. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo si nedoniesol žiacku knižku, úlohu alebo učebné pomôcky 

má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu. 

12. Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto len so súhlasom       

      vyučujúceho. 
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13. Ak nebol prítomný na vyučovaní, využije pomoc spolužiakov, prípadne konzultuje učivo 

s vyučujúcim a prebranú látku sa doučí. Ospravedlnenie platí len prvý deň po absencii. Učiteľ určí 

termín, dokedy má žiak učivo dobrať. 

14. Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku. 

15. Dôsledne dodržuje bezpečnostné pokyny vyučujúceho na hodinách TSV, na pracovnom vyučovaní, 

ale aj na výcvikoch, laboratórnych prácach, exkurziách a výletoch. V škole sa presúva zásadne 

chôdzou, nie behom. 

16. Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu 

žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení škodu nahradí  zákonný zástupca žiaka . 

17. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa. 

18. Žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy, žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pani – 

pán. 

19. Žiak nosí do školy iba tie predmety, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie podľa rozvrhu. Nie je 

dovolené nosiť také predmety, ktoré ohrozujú jeho bezpečnosť a zdravie Predmety nepotrebné na 

vyučovanie môže učiteľ žiakovi odobrať a vráti ich len zákonnému  zástupcovi. 

20. Žiak chráni školský majetok, šetrí učebnice a učebné pomôcky. Ak úmyselne alebo z nedbanlivosti 

poškodí školský majetok, jeho zákonný zástupca je povinný túto škodu nahradiť. 

21. V prípade, keď žiak okamžite nenahlási akékoľvek ublíženie na zdraví alebo úraz a k úrazu došlo 

porušením školského poriadku, škola  nepreberá zodpovednosť  za kompenzáciu úrazu alebo zranenia.    

                         

Správanie žiakov cez prestávky 

       

1. Počas prestávky sa žiak pohybuje primerané rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov, bez dovolenia 

nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, 

neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím, nenaháňajú sa po budove 

školy. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. 

V prípade zistenia šikanovania situáciu rieši triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom 

a koordinátorom prevencií. 

2. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, 

vykonanie osobnej hygieny, prípadne zopakovanie si učiva. Žiaci majú právo cez prestávku na 

oddych, desiatu a pohybové aktivity. 

3. Žiaci majú zakázané  sedieť na parapetných doskách, na schodišti, vykláňať sa z okien a cez zábradlie 

na schodišti. 

4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné pomôcky a disciplinovane 2 

minúty pred koncom prestávky sa presunú pred odbornú učebňu, pokiaľ nie sú dohodnutí s vyučujúcim 

o inom postupe presunu. Na vyučovanie telesnej výchovy, športovej prípravy sa presunú spoločne 

a disciplinovane tak, aby 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny boli prítomní v šatniach. 

V šatniach sa správajú disciplinovane, prezlečú sa do športového úboru a nastúpia na hodinu. 

5. Cez prestávku chodia  určení žiaci do kabinetov pre pomôcky. Podľa potreby môžu cez prestávku 

vyhľadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a pod.  

6. Cez malú prestávku odchádzajú z chodieb iba žiaci, ktorí využívajú bufet a to po l. vyučovacej hodine 

žiaci I. stupňa, od prestávky po 2. vyučovacej hodine žiaci  II. stupňa. 

7. Žiaci 1. – 4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. 

 

 

 

Odchod  žiakov zo školy 

 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje 

miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod 

lavicou zostáva prázdny. 

2. Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu zoradení a pod jeho vedením všetci odchádzajú k svojim 

šatníkovým skrinkám, kde sa prezujú, oblečú a opustia budovu školy.  
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3. Žiaci stravujúci sa v ŠJ sa disciplinovane presúvajú na obed v sprievode vyučujúceho. Nepredbiehajú 

sa a disciplinovane čakajú na vydanie stravy. Počas obeda dodržiavajú zásady kultúrneho stolovania. 

Po skonzumovaní obeda si každý odnesie použitý riad a príbor na jedálenský pult – do okienka. 

4. Po skončení obeda idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy nie 

je dovolené. 

5. Z ŠKD môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie zákonného zástupcu, vychovávateľ odovzdá žiaka 

zákonnému zástupcovi žiaka osobne. 

6. Zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy, ktorá sa končí neskôr ako povinné 

vyučovanie, môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa a písomného súhlasu zákonného zástupcu domov. 

Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený  návrat žiakov domov ( spravidla 

priestor pred školou ). 

 

 

Pedagogický dozor nad žiakmi 

 

1. Dozor nad žiakmi v škole schvaľuje riaditeľ školy a vykonávajú ho pedagogickí 

zamestnanci školy a školského zariadenia. Priebežne ho riadi a kontroluje zástupca riaditeľa školy. 

2. Dozor je zameraný na bezpečnosť a poriadok v určených priestoroch. Neobmedzuje žiakov v pohybe, 

pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami školského poriadku a základnými normami spoločenského 

správania. 

3. V spolupráci s triednym učiteľom, resp. s vedením školy pohotovo rieši priestupky, ktoré boli počas 

dozoru zistené. 

4. Ak je učiteľ, ktorý má vykonávať dozor neprítomný, zastupuje ho učiteľ poverený náhradným 

dozorom. 

 

Dozor pred vyučovaním a po vyučovaní 

 

1. Vstupné dvere do školy ráno otvára poverená osoba  najneskôr 30 minút pred začiatkom vyučovania. 

2. Žiaci vstupujú do školy najskôr 30 minút pred vyučovaním, kedy je zabezpečený na určených 

miestach dozor nad žiakmi. 

3. Pred vyučovaním vykonáva dozor nad žiakmi v škole po vstupe na školskú chodbu a do triedy určený 

učiteľ. 
4. Dozor nad žiakmi končí po skončení vyučovania o 14,15 hodine.  

5. Žiaci disciplinovane čakajú na popoludňajšie vyučovanie pri šatníkových skrinkách svojej triedy. 

Dozorkonajúci vyučujúci je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania predpisov BOZP pred 

popoludňajším vyučovaním. Je zakázané dozorkonajúcim učiteľom vykazovať žiakov z budovy školy. 

 

 

Dozor počas prestávok 

 

1. Počas prestávok vykonáva dozor nad žiakmi určený učiteľ. 
2. Miesto výkonu dozoru je školská chodba, triedy,  alebo iné vyhradené miesto podľa schváleného 

rozvrhu dozorov. 

3. Rozvrh dozorov robia zástupcovia RŠ a schvaľuje riaditeľ školy. 

4. Žiaci sa počas prestávok zdržiavajú na mieste vyhradenom v rozvrhu dozorov a podľa školského 

poriadku. 

5. Triedy majú byť počas malých prestávok otvorené, učiteľ, ktorý má dozor ich priebežne kontroluje. 

 

Dozor pri presunoch žiakov 

 

1. Pri presune žiakov z triedy do triedy zabezpečuje dozor nad žiakmi učiteľ, ktorý má ne tej ktorej 

chodbe dozor. 

2. Pri prechode žiakov do ŠKD pred začatím vyučovania ho zabezpečuje vychovávateľka ŠKD, po začatí 

vyučovania učiteľ podľa rozvrhu dozoru. 
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3. Pri prechode žiakov do školskej jedálne postupuje učiteľ podľa rozvrhu dozoru. 

4. Ak je vyučovanie niektorých predmetov mimo školskej budovy zaradené na začiatok 

predpoludňajšieho vyučovania, môžu sa žiaci podľa pokynov učiteľa a so súhlasom riaditeľa školy 

zhromaždiť priamo tam. 

 

Dozor pri náhlej nevoľnosti a pri úraze 

 

1. Dozor zabezpečuje učiteľ, ktorý v triede momentálne vyučuje a počas prestávok učiteľ, ktorý 

vykonáva dozor podľa rozvrhu dozorov. 

2. Učiteľ poskytne žiakovi okamžite prvú predlekársku pomoc  a zabezpečí odbornú zdravotnú pomoc. 

3 O úraze alebo náhlej nevoľnosti informuje okamžite vedenie školy a zákonného    

zástupcu žiaka. Ak ide o úraz , spíše záznam o úraze. 

 

Dozor pri akciách organizovaných školou alebo školským zariadením 

 

1. Pedagogický dozor vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy podľa pokynu riaditeľa školy. 
2. Ďalší pedagogickí a odborní sprievodcovia sú povinní dodržiavať príslušne bezpečnostné predpisy a 

dôsledne dodržiavať odborný dozor na výlete. 

3. Dozor sa začína 15 minút pred časom určeným na príchod žiakov na určené stanovište. 

 

Dozor pri školskom stravovaní 

 

1. Dozor nad žiakmi pri školskom stravovaní vykonávajú všetci pedagogickí zamestnanci školy podľa 

schváleného rozvrhu dozorov . 

2. Dozor je povinný dozerať na kultúru stolovania a spoločenského správania žiakov v jedálni. 

 

 

HODNOTENIE  ŽIAKOV  ŠKOLY 

 

1. Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, 

korekčnú a motivačnú funkciu. 

2. Hodnotenie žiaka sa vykonáva hodnotením známkou, slovným hodnotením, hodnotením slovom 

alebo kombináciou/ MP č.22/2011, vnútorná smernica školy na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

školy/. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade. 

3. Hodnotenie známkou je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa  vyjadrujú určenými piatimi 

stupňami. 

4. Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch 

prípravného, nultého, prvého až štvrtého ročníka  sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami. 

 

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne 

 

1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet 

neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú 

skúšku. 

2. Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený neabsolvoval 

a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ  školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade. 

3. Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy. 

4. Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy mu umožní vykonať 

opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. 

5. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho 

predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný. 
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6. Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch: 

-   ak je skúšaný v náhradnom termíne, 

           -   keď koná opravné skúšky, 

     - ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých  predmetoch na 

konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané 

vysvedčenie, 

      - ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a má individuálny študijný plán 

       -   v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. 

7.   Ak žiak vymešká počas jedného polroka viac ako 50 % z celkového počtu hodín z predmetu, môže 

riaditeľ školy po prerokovaní s vyučujúcim daného predmetu a triednym učiteľom nariadiť žiakovi 

komisionálnu skúšku. Termín komisionálnej skúšky určí riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. 

     8. Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo 

ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet 

a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný  alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky 

vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre hodnotenie žiaka konečný. 

     9.  Žiakovi, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára 

pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia,  nevykonáva komisionálnu skúšku. 

 

 

Hodnotenie správania – opatrenia na posilnenie správania 

 

1. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú 

a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

2. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo 

katalógovom liste žiaka. 

3. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť 

pochvalu alebo iné ocenenie: 

-  pochvala triednym učiteľom 

-  pochvala riaditeľom školy 

4. Pochvala triednym učiteľom sa udeľuje: 

- za výborný prospech a vzorné správanie, 

- za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach   

- za pomoc triednemu učiteľovi, príp. iným vyučujúcim a za korektné vzťahy medzi   spolužiakmi 

5. Pochvala riaditeľom školy: 

- za reprezentáciu školy (  úspešný riešiteľ v okresných, regionálnych  a vyšších kolách súťaží ) 

- za záslužný alebo statočný čin. 

6. Výchovné opatrenia sa ukladajú  žiakom za opakované   a závažné porušenia školského poriadku. 

Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania.  Každému opatreniu predchádza objektívne 

prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení 

na posilnenie disciplíny: 

- napomenutie triednym učiteľom 

- pokarhanie triednym učiteľom 

- pokarhanie riaditeľom školy 

- znížená známka zo správania 

7. Napomenutie triednym učiteľom sa ukladá za opakované priestupky menšieho charakteru 

s perspektívou nápravy za  spolupráce zákonných zástupcov.  

Sú to napr.: 

- zabúdanie školských pomôcok, domácich úloh a žiackej knižky 

- neskoré príchody na vyučovanie 

- nevhodné správanie cez prestávky 

- zabúdanie prezúviek, pracovného odevu a cvičebného úboru na vyučovanie 

- neplnenie si týždenníckych povinností 

- nedovolené zdržiavanie sa v budove školy mimo vyučovania 

- nosenie predmetov nesúvisiacich s vyučovaním. 
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8.    Pokarhanie triednym učiteľom navrhuje triedny učiteľ za: 

- opakované bežné priestupky  voči školskému  poriadku 

- neúmyselné poškodenie školského majetku 

- použitie mobilného telefónu počas vyučovania a MP3 prehrávača 

- neslušné správanie voči spolužiakom , vyučujúcim alebo iným zamestnancom školy 

- narušovanie vyučovacieho procesu 

- neskoré príchody na vyučovanie 

- nevhodné správanie cez prestávky 

- neospravedlnené hodiny v rozsahu 1-4 hodiny  

9.   Pokarhanie riaditeľom školy -  udeľuje riaditeľ školy: 

- žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia 

- provokujúca úprava zovňajšku ( opakovane aj po upozornení ) 

- nerešpektovanie pokynov vyučujúcich počas prestávok a na vyučovaní 

- drobná  vedomá krádež, fajčenie a užívanie drog 

- hrubé prejavy neslušného spoločenského správania ( odvrávanie,  nadávanie, hrubé výrazy, klamanie 

, falšovanie známok, ich prepisovanie a podvádzanie) 

- prejavy šikanovania, násilné správanie voči spolužiakom 

- úmyselné poškodzovanie školského majetku 

- útek zo školy  

- neospravedlnené hodiny v rozsahu 5 - 15 hodín 

     10.   Znížená známka zo správania – 2. stupeň / uspokojivé / 

            Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s vyučujúcimi: 

- nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia 

- úmyselné ublíženie na zdraví 

- záškoláctvo 

- krádeže 

- opakované šikanovanie spolužiakov 

- nerešpektovanie pokynov triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich 

- fajčenie v priestoroch školy, v areáli školy i na akciách vykonávaných školou 

- pitie alkoholu v priestoroch školy, v areáli školy i na akciách vykonávaných    

            školou 

- falšovanie lekárskych potvrdení 

- neospravedlnené hodiny 

- neospravedlnené hodiny v rozsahu 15 - 25 hodín 

11.  Znížená známka zo správania – 3. stupeň / menej uspokojivé / 

 Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s  vyučujúcimi: 

- žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia  

- jeho správanie je v závažnom  rozpore s pravidlami vnútorného poriadku školy 

- závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov i vyučujúcich 

- neospravedlnené hodiny v rozsahu 25 - 50 hodín  

      12.  Znížená známka zo správania – 4. stupeň / neuspokojivé / 

 Navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s vyučujúcimi: 

- žiak nerešpektuje predchádzajúce výchovné opatrenia a sústavne porušuje  

           pravidlá správania a vnútorný poriadok školy 

- zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi 

- neospravedlnené hodiny v rozsahu nad 50 hodín  

 

Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice 

 

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, 

triedu a iné školské priestory,chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy 

učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. 

2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej 

miere povinný nahradiť zákonný zástupca  žiaka. 
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      Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov 

 1.Pre žiakov vo vyučovacích priestoroch, na exkurziách, výletoch, vychádzkach, lyžiarskych 

výcvikových kurzoch a pod. platí vnútorný poriadok školy. Ten predpokladá disciplinovanosť žiakov a 

skutočnosť, že sa budú správať:  

 - podľa pokynov vyučujúcich a ďalších zodpovedných pracovníkov a zamestnancov školy  

 - podľa pokynov platných pre dané prostredie (pri exkurziách, v závodoch, múzeách, chránených 

oblastiach a pod.) a pokynov pracovníkov týchto zariadení, s ktorými budú žiaci zoznámení vedúcim 

akcie, pred každou konkrétnou činnosťou.             

  2.Školský poriadok ďalej predpokladá rešpektovanie zákazu fajčiť, používať alkoholické nápoje a 

omamné látky v škole a na školských akciách mimo budovu školy.  

  

 V priestoroch školy počas a mimo vyučovania  
 1.Pri presune po chodbách dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti, predchádzať vzniku úrazov (hlavne 

po schodoch), riadiť sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov.  

 2.Pri práci v laboratóriách, kde je možnosť vzniku úrazu, treba postupovať opatrne, podľa pokynov 

vyučujúcich, dodržiavať bezpečnostné pravidlá, požiarne predpisy a laboratórny poriadok, prípadne 

používať ochranné plášte a iné pomôcky.  

 3.Na hodinách telesnej výchovy a pohybovej prípravy dbať na bezpečnosť pri cvičení na náradí a pri 

loptových hrách. Dbať na bezpečnosť svoju i spolužiakov pri hrách v športovom areáli , v telocvični a v 

iných priestoroch školy po vyučovaní alebo cez prestávky.  

 4.Bez meškania upozorniť vyučujúceho, dozor konajúceho, či ktoréhokoľvek člena pedagogického zboru 

alebo zamestnanca školy na nedostatky, závady, poruchy, ktoré by mohli ohroziť zdravie, spôsobiť požiar 

alebo hmotné škody.  

 5.Vo všetkých priestoroch školy, v ktorých sa vyučovací i mimovyučovací proces riadi osobitnými 

vnútornými predpismi, ktoré sú súčasťou vnútorného poriadku školy, plne ich dodržiavať (laboratória, 

telocvičňa, knižnica, odborné učebne).  

 6.Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení 

na prvej vyučovacej hodine na začiatku školského roka ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, 

telocvični, v laboratóriách, odborných učebniach.  

 7.O vstupnej inštruktáži z predpisov na zaistenie BOZP v odborných učebniach sa vyhotoví písomný 

záznam, kde žiak svojím podpisom potvrdí, že bol oboznámený so zásadami BOZP (príloha č.6). 

 8.Nosiť bezpečnú obuv.  

 9.Cez prestávky alebo vyučovacie hodiny sa triedy môžu vetrať len spodnými a hornými ventilačkami. 

Je zakázané otvárať iné okná a vykláňať sa z nich.  

 10.Poškodenie okennej tabule treba ihneď hlásiť dozorkonajúcemu učiteľovi.  

 11.Každý žiak sa pohybuje krokom, nikdy nie behom. Zakazuje sa kĺzať po chodbách, a po chodníkoch 

školy v zimnom období, spúšťať sa dolu zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie.  

Na vychádzkach, exkurziách, kurzoch, výletoch a pod. 

 1.Dodržiavať bezpečnostné opatrenia a program akcie, s ktorým žiakov na začiatku akcie oboznámi 

vedúci. Nevzďaľovať sa bez jeho súhlasu. 

2.Dodržiavať pokyny o správaní sa v dopravných prostriedkoch.  

3.Predchádzať úrazom a dodržiavať verejný poriadok.  

 4.Pri lyžiarskych výcvikových kurzoch, plaveckých kurzoch a školách v prírode a iných kurzoch sa riadiť 

pokynmi vedúceho, ktorý zodpovedá za bezpečnosť žiakov počas celej akcie. 

5.Podľa vyhlášky o opatreniach proti prenosným chorobám predložiť písomné prehlásenie od rodičov, že 

ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi akcie karanténu a že nie je známe , že by v poslednom čase bol 

menovaný prišiel do styku s osobami, ktoré ochoreli týmito chorobami. 

 6.Pri všetkých školských akciách (cvičenia, exkurzie, zájazdy, výlety, kurzy) vyučovaní, ako aj pri iných 

akciách, ak žiak utrpí úraz, ihneď upozorní dozor konajúceho učiteľa, vedúceho akcie. 
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 7.Sústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa nebezpečenstvu z ľahostajnosti. 

 8.Pred uskutočnením plánovanej akcie je povinnosťou žiaka odovzdať rodičom podpísaný informovaný 

súhlas vedúcemu (príloha č.7).  

 9.Podrobnejšie pravidlá dodržiavania BOZP sú súčasťou prílohy č.2. 

Požiarna ochrana   

V oblasti požiarnej ochrany, za účelom zabezpečenia preventívnych opatrení v predchádzaní požiarom sú 

žiaci povinní : 

-  vo všetkých objektoch a priestoroch školy správať sa tak, aby nezapríčinili vznik požiaru  

- dodržiavať vnútorný poriadok školy a v prípade vzniku požiaru riadiť sa požiarnymi poplachovými 

smernicami  

- nedotýkať sa obnažených  častí elektrických zariadení pod napätím, nepoužívať zariadenia, ktoré sú 

poškodené  

- v záujme predchádzania vzniku požiarov, žiaci informujú vyučujúcich o zistených závadách na úseku 

požiarnej ochrany  

- v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu sa pracovníci školy a žiaci riadia podľa požiarno - evakuačného 

plánu  

- manipulovať bezdôvodne s hasiacimi prístrojmi , poškodzovať tabuľky a vývesky s informáciami o požiarnej 

ochrane je zakázané 

 

Prevencia patologického správania žiakov 

 

Pedagogickí  zamestnanci školy intenzívne spolupracujú s výchovnou poradkyňou a koordinátorkou 

drogovej prevencie s cieľom zabrániť patologickému správaniu žiakov. Škola realizuje rad systémových 

krokov a to najmä: 

- spolupracuje s CPPaP pri spojenej škole, s CŠPPaP a CPPaP  Mierová l v Leviciach, 

- oboznamuje žiakov s Chartou proti šikanovaniu  na začiatku každého školského roka, 

- zabezpečuje pedagogický dozor v priebehu ranného vstupu žiakov do budovy    školy,  

- zabezpečuje pedagogický dozor počas prestávok, 

- zabezpečuje kontrolu sociálnych zariadení a ďalších spoločných priestorov, ktorú vykonávajú v priebehu 

celého vyučovania pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, 

- zabezpečuje účasť na kultúrnych podujatiach výchovného charakteru s protidrogovou problematikou, 

- organizuje športové súťaže s cieľom plnohodnotného využívania voľného času, mimoškolské aktivity 

v rámci krúžkovej činnosti. 

- realizuje aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality, 

záškoláctva, bezpečného používania internetu, aktivity v oblasti predchádzania obchodovaniu s ľuďmi 

a podporu právneho vedomia žiakov. 

Škola monitoruje správanie žiakov a jeho zmeny: 

- zabezpečuje ich aktívnu ochranu 

- v prípade ohrozenia mravného vývinu žiakov rieši vzniknutý problém s CPPPaP, príp. pediatrom, soc. 

kurátorom, PZ 

        Škola oboznámi rodičov s prijatými opatreniami. 

Správanie sa žiaka na verejnosti - doporučenie 

 

1. Žiak sa vo verejných zariadeniach (puby, bistrá, reštaurácie..) nesmie zdržiavať v spojitosti s hrou 

na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach  nainštalované. 

2. Žiak sa môže zúčastniť filmového, divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho a zábavného 

programu, ak nie je program nevhodný pre školskú mládež. Večerného predstavenia sa môže žiak 

zúčastniť iba v doprovode rodiča alebo ním poverenej osoby. 

3. Vo večerných hodinách sa žiak zdržiava doma.   

4. Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa žiaci 

riadia pokynmi pedagógov. 
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Povinnosti týždenníkov 

 

1. Týždenníkov   menuje triedny učiteľ - sú spravidla dvaja a ich  mená sú zapísané v triednej knihe.  

2. Týždenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede i v priestoroch pred triedou a v šatni po 

dobu vyučovania. Pred vyučovaním sú povinní pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie podľa   

pokynov vyučujúcich. 

3. Na každej hodine hlásiť neprítomných spolužiakov. 

4. Po skončení vyučovania zotrieť tabuľu: kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť, uzavrieť 

obloky, prekontrolovať uzávery vody, zatvoriť okná, uzamknúť triedu. 

3. Týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou – počas prestávky vypínajú osvetlenie tried. 

4. Pri zistení, že v triede je niečo pokazené, túto skutočnosť oznámia ihneď triednej učiteľke. 

5. Týždenníci informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 5 minút po 

začatí vyučovacej hodiny. 

 

Správanie sa v školskej jedálni 

 

1. Vstup do školskej jedálne je povolený iba stravujúcim sa žiakom. 

2. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy. 

3. V ŠJ sa správajú disciplinovanie, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru 

               a pracovníčok ŠJ. 

4. Prevzatú a zaplatenú stravu stravník všetku konzumuje v jedálni . 

5. Odber stravy prebieha na čipové karty. 

6. Stravník je povinný pri každom odbere stravy priložiť čipovú kartu na  čítačku. 

7. Čipová karta je stravníkovi len zapožičaná, pri jej strate je stravník povinný nahradiť jej hodnotu. 

8. Počas neprítomnosti v škole nemá stravník nárok na odber stravy. 

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 

 

I. Úvodné ustanovenie 

Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice    (ďalej len ŠKD) je 

výchovnovzdelávacie zariadenie zabezpečujúce pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku 

na základnej škole, nenáročnú činnosť zameranú na ich relaxáciu, prípravu na vyučovanie a na 

uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania podľa Výchovného programu 

ŠKD.  

Vnútorný poriadok ŠKD je platný pre všetkých žiakov, ktorí ŠKD navštevujú. 

II. Riadenie a organizácia ŠKD 

1. ŠKD riadi riaditeľ školy. 

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vedúca vychovávateľka, ktorá je zároveň členom 

vedenia školy. 

3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku, 

v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 

4. Počet detí v oddelení je spravidla zhodný s počtom detí v príslušnej triede podľa § 29 ods. 5, 

Z. z. č.245/2008, najviac však 25; počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú. 

 

III. Prevádzka ŠKD 

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych 

sviatkov, denne od 6.00 hod. do 17.30 hod. Nástup vychovávateľa je 15 minút pred začatím 

ich činnosti. V prípade potreby a požiadaviek rodičov môže byť činnosť klubu predĺžená až do 

18.00 hod. 

2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorého presný obsah si vychovávateľ zapisuje do rozvrhu 

týždennej činnosti. 
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3. Organizácia ŠKD: 

6.00 – 7.30  - špecifické oddelenie ŠKD – Ranný klub detí (pokojné   odpočinkové hry) 

7.30 – 8.00 – dozor na vo vestibule školy pri šatníkových skrinkách 

11.40 – 13.00 - obed podľa rozpisu, relaxačná, odpočinková činnosť 

13.00 – 14. 45 - rekreačná činnosť detí, vrátane TOV 

14,45 – 15,00 - olovrant 

15.00 – 15,45 - príprava na vyučovanie 

15,45 – 16.00 – ukončenie činnosti v oddeleniach (balenie školských pomôcok, úprava triedy)

  

16,00 – 17.30 - špecifické oddelenie ŠKD – Stretávací klub detí (pokojné relaxačné hry). 

4. Činnosť v ŠKD sa začína pre každé dieťa podľa rozvrhu hodín, po skončení poslednej 

vyučovacej hodiny. 

5. Deti zaradené do ŠKD chodia do školskej jedálne spoločne pod dozorom vychovávateľa 

(prípadne vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny po vzájomnej dohode), podľa časového 

harmonogramu obedov. 

6. Po skončení Ranného klubu ŠKD vykonáva vychovávateľ dozor na chodbe pri šatniach od 

7.30 do 8.00 hod. Potom sa informuje o potrebe zastupovania za chýbajúceho učiteľa. Ak si 

organizácia vyučovania nevyžaduje jeho ďalšiu prítomnosť, odchádza domov.  

7. Po skončení Stretávacieho klubu ŠKD o 17.30 je zákonný zástupca  povinný dieťa vyzdvihnúť. 

 

IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť 

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosti oddychového, relaxačného, 

rekreačného charakteru (vrátane TOV) a na prípravu na vyučovanie, podľa vypracovaného 

Výchovného programu. 

2. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v ranných a popoludňajších hodinách počas 

pracovných dní ako 

- Pravidelná aktivita formou činnosti oddelení ŠKD 

- Príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií 

- Spontánna aktivita podľa záujmu detí 

- Aktivita, ktorá sa uskutočňuje na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, 

na ktorých sa zúčastňujú aj deti navštevujúce ŠKD. 

3. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, exkurziami, športom a cvičením 

umožniť deťom čo najviac času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa 

starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí. 

4. TOV (tematická oblasť výchovy) sa uskutočňuje podľa ročného plánu, ktorý je súčasťou 

Výchovného programu ŠKD. 

5. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov opakujú učivo formou 

didaktických hier, po dohode s rodičmi a vyučujúcim si  vypracovávajú domáce úlohy. 

6. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné je hradené 

rodičmi. 

7. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne 

čisté, slušne sa správajú a správne stolujú.          Po skončení obeda celé oddelenie odchádza 

z jedálne spoločne so svojou vychovávateľkou. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle 

pokynov vedúcej školskej jedálne.  

8. Na činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, počítačové učebne, školská knižnica, 

telocvične a iné objekty. 

9. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – 

vychovávatelia. 
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10. Na činnosť ŠKD sa využíva príspevok za pobyt detí v ŠKD, príspevky RZ a sponzorské 

príspevky. 

 

V. Zaraďovanie detí do ŠKD 
1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej 

ich zákonným zástupcom. 

2. Do ŠKD sa prednostne prijímajú deti nižších ročníkov ZŠ a deti zo SZP s cieľom podporovať 

ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.  

3. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, vedúca vychovávateľka ŠKD 

v spolupráci s ostatnými vychovávateľmi s prihliadnutím na  individuálne osobitosti 

a priateľské vzťahy detí. 

4. Zákonnému zástupcovi sa doručí rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD, ktoré vydáva riaditeľ 

školy. 

5. Pri odhlásení zákonný zástupca vyplní oznam o odhlásení zo školského klubu detí a potvrdí 

obdobie, na ktoré je žiak odhlásený a to 3 dni pred  uvedeným dňom odhlásenia. 

 

VI. Dochádzka detí 
1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť 

mimo ŠKD uvedie zákonný zástupca v žiadosti o prijatie do ŠKD. Zmeny v dochádzke je povinný 

oznámiť zákonný zástupca písomne a v osobnom spise dieťaťa ich aktualizuje vychovávateľ ŠKD. 

2. Dieťa, ktoré má v osobnom spise uvedený odchod domov s rodinným príslušníkom, môže byť z  ŠKD 

uvoľnené samé len na základe písomnej žiadosti. 

3. Z dôvodu bezpečnosti deti nebudú uvoľňované na základe telefonickej žiadosti. 

4. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí zodpovedá zákonný zástupca. O 7.30 hod. deti pod dozorom 

službukonajúceho vychovávateľa odchádzajú do kmeňových tried. 

5. Ak v rannom klube ŠKD presiahne počet detí 30, zabezpečuje pomoc pri dozore aj nepedagogický 

pracovník (upratovačka). 

 

VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 

1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ, prípadne zastupujúci 

učiteľ. 

2. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľom 

učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu. Deti druhého stupňa prichádzajú do ŠKD samostatne. 

3. Počas konania popoludňajšieho vyučovania povinných i nepovinných predmetov a krúžkovej činnosti 

na škole, vyzdvihujú deti vyučujúci v oddeleniach ŠKD a zároveň preberajú za ne zodpovednosť. Po 

skončení podľa dohody s rodičom uvoľňujú dieťa domov alebo odovzdajú vychovávateľovi. 

4. Na začiatku školského roka, pred každou exkurziou, výletom, hrách, prácou s ostrými predmetmi je 

vychovávateľ povinný poučiť žiakov o bezpečnom správaní sa. Toto  poučenie zapíše do triednej knihy 

ŠKD. 

5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľ najviac 25 detí. Ak si to 

vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo vedúca vychovávateľka 

ŠKD vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí. 

6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ predlekársku prvú pomoc, v prípade vážneho stavu okamžite 

zavolá rýchlu zdravotnú pomoc a kontaktuje rodiča s informáciami. Školský úraz oznámi  vedeniu 

školy a  napíše o ňom záznam.  

7. Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod. upovedomí o tom rodičov. 

8. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie, bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre 

prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia. 

9. Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci 

s rodičmi a vedením školy. 
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10. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo areálu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až 

do ich rozchodu pred objektom ŠKD. 

11. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov. 

12. Vychovávatelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinní 

informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou 

a výchovným poradcom školy. 

13. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať do tried a kontaktovať deti. Každú požiadavku na 

deti v oddelení musí riešiť prostredníctvom vychovávateľa ŠKD. 

  

 

VIII. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD 

1. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, určilo všeobecne 

záväzným nariadením mesto Levice, ktoré je jeho zriaďovateľom vo výške 7€. Tento príspevok sa 

uhrádza bankovým prevodom do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok 

uhrádza.  

2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. 

3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. 

4. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný 

zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 

5. Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité 

všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD 

o vyradení dieťaťa z ŠKD. 

 

IX. Správanie detí v ŠKD  

 

1. Na pobyt v prírode a športové aktivity v ŠKD nosí dieťa vhodné oblečenie a  pevnú obuv. 

2. Dieťa musí mať v ŠKD nevyhnutné hygienické potreby: zdravotne vyhovujúce prezuvky, mydlo, 

toaletný papier, hygienické vreckovky, uterák.  

3. Dieťa nenosí do ŠKD predmety, ktoré nebude vo výchovno-vzdelávacom procese potrebovať. Šperky, 

väčšie sumy peňazí, volkmeny, MP3 prehrávače, notebooky a iné cenné predmety nosí dieťa do ŠKD 

na vlastnú zodpovednosť. 

4. Mobilné telefóny nosia deti do ŠKD na vlastnú zodpovednosť. Mobil nesmú využívať na šírenie 

nevhodných obrazových alebo textových správ a počas pobytu v ŠKD ho musia mať vypnutý. Použiť 

ho môžu iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vychovávateľa. 

5.  Vypožičané hračky z ŠKD dieťa po sebe pred odchodom domov uprace, pracovné miesto, plochu dá 

do poriadku. 

6. Deti dodržujú pri práci zásady spoločenského správania a zásady bezpečnosti, aby neublížili 

spolužiakom či sebe a nerušili prácu kolektívu. 

7. Dieťa šetrí a chráni majetok školy a ŠKD. 

8. Ak dieťa úmyselne poškodí školský majetok, dohodne sa s rodičmi spôsob úhrady. 

9. Dieťa nesmie opustiť bez vedomia vychovávateľa oddelenie školského klubu. 

10. Deťom je zakázané otvárať okná, otáčať žalúzie, narábať s vecami, ktoré nie sú určené pre žiakov  k 

hre a zábave. 

11. Pri pobyte na chodbe sa deti pohybujú bezpečne, krokom, pomaly. 

12. Pri pobyte vonku sa deti zdržiavajú tam, kde je pre nich určené miesto, kde je na nich dostatočne vidieť. 

13. Každú nevoľnosť alebo poranenie nahlási dieťa vychovávateľovi. 

14. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa 

počas celého pobytu v ŠKD plne v súlade so Školským poriadkom. Každé dieťa je povinné rešpektovať 

a riadiť sa pokynmi vychovávateľa. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania 

Vnútorného poriadku ŠKD môže byť dieťa z ŠKD vylúčené (245/2008 Z. z. Zákon o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 58 ) 
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X. Pedagogická dokumentácia, tlačivá potrebné k evidencii žiakov 
1. Žiadosť o prijatie do ŠKD, rozhodnutie o prijatí do ŠKD 

2. Triedna kniha 

3. Osobný spis dieťaťa 

4. Informovaný súhlas zákonného zástupcu 

5. Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD 

6. Plán práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVER 

 

   

Školský poriadok bol aktualizovaný a schválený na pedagogickej porade dňa 27.8.2012 a aktualizovaný dňa 

4.9.2013 

  

  

 

 

 

                                                                                                 .........................................                                                

                                                                                                       Mgr.Dušan Polák 

                                                                                                           riaditeľ školy 
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Prílohy: 
 

1. Prevádzkové poriadky učební 

2. Bezpečnosť v školách v prírode, pri organizácií školských výletov, exkurzií, 

plaveckého a lyžiarskeho výcviku 

3. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

4. Postup pri prevencii a riešení šikanovania, agresie 

5. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 

6. Záznam o poučení žiaka školy o vstupnej inštruktáži z predpisov na zaistenie 

BOZP na škole 

7. Informovaný súhlas 

Dodatky 

Dodatok č.1   Bezpečnostné pravidlá prác v školskom areáli 

Dodatok č.2   Prevádzkový poriadok v učebni výtvarnej a hudobnej výchovy 

Dodatok č.3   Navýšenie počtu žiakov triedach v školskom roku  2013/2014 

Dodatok č.4   Zásady slušného správania sa v školskej jedálni 

Dodatok č.5   Navýšenie počtu žiakov triedach v školskom roku  2014/2015 

     Dodatok č.6   Hodnotenie správania – opatrenia na posilnenie správania 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 

     Dodatok č.7   Prevencia proti pedikulóze (zavšivaveniu) 

     Dodatok č.8  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom    

prostredí.  
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Príloha č.1 

Prevádzkový poriadok odbornej učebne biológie 

 Pokyny pre žiakov: 

1. Do odbornej učebne prírodopisu vstupuj iba v sprievode vyučujúceho.  

2. Na svojom mieste udržuj vždy čistotu a poriadok. 

3. Pri stene so sklenenými skrinkami sa pohybuj opatrne. 

4. Ak po príchode do odbornej učebne zbadáš poškodený nábytok alebo pomôcky, nahlás poškodenie 

vyučujúcemu. 

5. Pri práci s mikroskopom, biologickými zbierkami a rôznymi pomôckami pracuj opatrne a bezpečne. 

6. S chemickými látkami pracuj opatrne len so súhlasom vyučujúceho, dodržiavaj pracovný postup, 

zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. 

7. Každé poranenie pomôckami (napr. nôž, skalpel, nožnice, sklo, preparačná ihla a pod.)  oznám 

vyučujúcemu ihneď  po poranení. 

8. Osvoj si zásady prvej pomoci pri krvácaní, pri mechanickom poranení kože (odreniny, škrabance), 

popáleninách, poleptaní. 

9. V odbornej učebni nedesiatuj. 

10. Po práci s biologickým materiálom si umy ruky. 

11. Na praktických cvičeniach pracuj podľa pokynov vyučujúceho, udržuj poriadok na pracovnom stole, 

po skončení práce skontroluj a ulož použité pomôcky. 

12. Pred odchodom z učebne skontroluj poriadok na svojom mieste a stoličky vylož na lavicu. 

 

Prevádzkový poriadok počítačovej učebne 
 

Hmotná zodpovednosť: 

 

1. Učiteľ ktorý práve vyučuje v učebni s počítačmi má hmotnú zodpovednosť za počítače a vybavenie učebne. 

Po skončení hodiny zamkne učebňu. 

2.Učiteľ musí zabezpečiť alebo skontrolovať na počítačoch: 

3.Na prvej hodine dňa – zapnutie počítačov po jednom v intervale po 3 sekundách, aby nevyhodilo poistky. 

4.Na ostatných hodinách dňa - po skončení hodiny vypnúť programy, nevypínať počítače. 

5. Na poslednej hodine dňa - vypnutie všetkých počítačov, zamknúť učebňu a odovzdať kľúče správcovi siete 

/v prípade jeho neprítomnosti – tajomníčke školy/. 

 

Nahlásenie opráv: 

 

● Nefungujúci počítač, program alebo nevhodný obsah počítača nahlásiť správcovi PC. 

● Vnútorný prevádzkový poriadok odbornej učebne informatiky 

  

Žiak  má právo: 

 

● so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným  

 

● so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie 

● mať a používať vlastnú poštovú schránku (na školskom serveri) v zmysle všeobecne platných pravidiel  a 

podľa pokynov správcu siete 

● mať a používať vlastnú domovskú stránku (na školskom serveri) v zmysle všeobecne platných pravidiel a 

podľa pokynov správcu siete 

● využívať zariadenie učebne mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas 
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Žiak je povinný: 

 

1. ● dodržiavať pravidlá etikety 

2. ● šetrne sa správať k zariadeniu učebne 

3. ● vchádzať do učebne v prezuvkách a s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho 

4. ● počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne (pokiaľ vyučujúci nepovolí výnimku) 

5. ● každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu 

6. ● vlastné CD a USB  používať len so súhlasom vyučujúceho 

7. ● po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu 

8. ● sledovať a akceptovať zmeny tohto poriadku na ktoré bude upozornený (nástenka v učebni 

informatiky) 

 

 Žiakom je zakázané: 

 

1. pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri 

2. pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov 

3.  poskytnúť svoje prístupové heslo druhej osobe 

4.  prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa 

5. vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu 

6. bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér 

7. bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru 

8. svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska 

9. akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska 

10. hrať hry 

11. prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta porušujúce 

autorský alebo iný zákon, ...) 

12.  jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón (aj cez prestávky) v zmysle Vnútorného 

poriadku školy 

 

Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.
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Prevádzkový poriadok odbornej učebne chémie 

1. Do učebne chémie vstupuj len so súhlasom vyučujúceho a môžeš sa v nej zdržiavať len pod jeho 

dozorom. 

2. Na prácu v učebni sa priprav podľa pokynov vyučujúceho.  

3. V učebni je zakázané jesť a piť.  

4. Pred začiatkom práce skontroluj stav pracoviska a potrebných pomôcok.  

5. Pracuj podľa pokynov vyučujúceho a dodržiavaj bezpečnostné a hygienické zásady na ochranu 

zdravia. 

6. Chemikálie pre pokusy pripravuje výlučne učiteľ. Môžeš ich preniesť do učebne len pod dozorom 

učiteľa. Trieda pripravená na laboratórne práce z chémie musí byť vždy uzamknutá.  

7. Všetky chemikálie sú uzamknuté v chemickom kabinete a každá látka a každý roztok musia byť 

označené. 

8. Látky, ktoré sa svetlom rozkladajú sa musia uskladňovať v nádobách z nepriesvitného 

materiálu alebo v nádobách z tmavého skla. Nádoby s horľavými kvapalinami sa musia chrániť pred 

priamymi slnečnými lúčmi a ohrevom. 

9. Trieda pripravená na laboratórne práce z chémie musí byť vždy uzamknutá. 

10. Počas neprítomnosti kvalifikovaného učiteľa chémie sa pokusy v učebni chémie nesmú prevádzať. 

11. Látky nikdy neochutnávaj a nevdychuj ich pary priamo z hrdla nádoby.  

12. S chemikáliami pracuj sústredene a opatrne. Nepoužívaj chemikálie z neoznačených fliaš. 

Nepozornosť zapríčiňuje nehody.  

13. Je zakázané  žieraviny pipetovať ústami. Rozliate kyseliny je potrebné ihneď spláchnuť vodou, 

prípadne neutralizovať práškovou sódou a spláchnuť vodou. Rozliate zásady je treba spláchnuť vodou. 

Pracuj v rukaviciach. 

14. Ústie zahrievaných nádob neobracaj nikdy na seba, ani na spolužiakov.  

15. Pri práci požívaj predpísané ochranné prostriedky podľa charakteru práce (plášť, rukavice okuliare...). 

Dlhé vlasy musia byť zviazané, nie voľne rozpustené. 

16. S horľavinami nepracuj pri otvorenom ohni.  

17. Zapálené kahany je zakázané ponechať bez dozoru a prenášať ich. 

18. Každé rozsypanie, rozliatie chemikálie alebo nehodu a poranenie ohlás vyučujúcemu, ktorý zabezpečí 

likvidáciu chemikálie a prípadne ošetrí postihnutého. 

19. Pri zahrievaní kvapalín v bankách treba zabrániť utajenému varu. Ako minimálne opatrenie je potrebné 

použiť varné kamienky. 

20. Pri práci, pri ktorej môže dôjsť k úniku škodlivých chemických látok do ovzdušia, pri práci s látkami 

páchnucimi a dymivými, ako aj spaľovaní a žíhaní látok, sa  musí zabezpečiť odsávanie. Treba 

pracovať v digestóriu. 

21. Je zakázané umývať, resp. dávať umývať nádoby, ktoré sú znečistené silnými kyselinami alebo 

zásadami, dráždivými a látkami, ktoré sa s vodou prudko rozkladajú. 

Uvedené látky sa nesmú ani vylievať do odpadového potrubia (silné kyseliny a zásady najprv zriediť 

vodou). 

22. Zakazuje sa manipulovať - opravovať elektrické prípojky, zástrčky, svetelné zdroje. 

23. So zariadením v učebni zaobchádzaj šetrne, udržiavaj ho v poriadku. Neplytvaj vodou 

24. Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávaj do určených nádob. Do nádob na odpadky sa nesmú 

vylievať alebo vyhadzovať látky, ktoré môžu spôsobiť požiar.  

25. Po skončení práce skontroluj stav svojho pracovného miesta, používaných pomôcok. 

26. Nezabudni si umyť ruky vodou a mydlom. 

27. Z učebne môžeš odísť len so súhlasom vyučujúceho.  

28. Prečítaj a zapamätaj si dôležité telefónne čísla, zásady prevej pomoci.  
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Prevádzkový poriadok školskej dielne 
  

1. Do učebne žiaci vstupujú len v sprievode vyučujúceho. 

2. Každý žiak má určené svoje pracovné miesto, ktoré bez dovolenia vyučujúceho nesmie meniť. 

3. Počas vyučovania každý svedomite pracuje a nevyrušuje ostatných žiakov. 

4. Žiak zodpovedá za zverené náradie. Na začiatku a na konci hodiny ho skontroluje a zapíše do zošita. 

Chýbajúce alebo poškodené náradie ohlási vyučujúcemu.  

5. Na svojom pracovisku udržuje čistotu a poriadok. 

6. Pridelený materiál žiaci využívajú hospodárne a neplytvajú ním.  

7. Každý žiak pracuje v dielni v pracovnom oblečení . 

8. Pracovať s elektrickým zariadením smie žiak len za dozoru vyučujúceho. 

9. Každé poranenie alebo úraz treba ihneď ohlásiť vyučujúcemu. 

10. Úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadení a nástrojov hradí škole ten, kto škodu zapríčinil alebo 

spôsobil. 

11. Pred skončením vyučovania každý žiak odovzdá hotový  výrobok alebo jeho rozpracovanú časť riadne 

označenú svojim menom. 

12. Na pokyn vyučujúceho žiaci starostlivo uložia očistené náradie.  

13. Po skončení práce žiaci urobia na svojom pracovnom mieste poriadok 

 

 

Prevádzkový poriadok telocviční, športových ihrísk a šatní  

 
Telocvične, šatne pri telocvični a športové ihriská sú súčasťou priestorov  areálu školy. 

 

Využitie: 

- vyučovacie hodiny povinnej telesnej výchovy 

- športovo – záujmová činnosť 

- pravidelné a príležitostné športové aktivity 

 

Priestory sú využívané:  Základnou školou, Saratovská ul. 85, 934 05 Levice 

                                        Ostatní užívatelia, ktorí majú súhlas riaditeľa školy 

 

Harmonogram využívania: 

1.Podľa rozvrhu hodín povinnej telesnej výchovy  

2. Podľa harmonogramu v mimovyučovacom čase. 

 

Zásady správania sa užívateľov: 

 

1. Vstup do telocvične a na ihriská je dovolený len v prezuvkách. 

2. Žiaci aj vyučujúci musia mať na vyučovacích hodinách telesnej výchovy a pri inej športovej činnosti mimo 

vyučovania cvičný úbor. 

3. Športový úbor pozostáva: trenírky, bavlnené tričko, alebo tielko, ponožky a športová obuv. Za športovú 

obuv nepovažujeme prezuvky! 

4. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia byť stiahnuté 

gumičkou. 

5. Žiaci vstupujú do priestorov telocvične len v sprievode vyučujúceho. 

6. Po príchode zo šatní do telocvične žiaci nastúpia do určeného tvaru. Vyučujúci je povinný 

skontrolovať počet žiakov a ich ustrojenosť. 

7. Pri športovej činnosti je žiak povinný dodržiavať pravidlá cvičenia a dodržiavať pokyny a upozornenia 

vyučujúceho. 

8. Žiaci, ktorí pre chorobu, alebo úraz na vyučovacej hodine nemôžu cvičiť, túto okolnosť preukážu 

lekárskym potvrdením na začiatku vyučovacej hodiny. Necvičiaci nie sú povinní byť v cvičebnom úbore, 
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ale pomáhajú pri zapisovaní a meraní výkonov, pomocných prácach, alebo vykonávať inú primeranú 

telesnú alebo športovú činnosť. 

9. Ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť priestor, v ktorom sa vyučuje, je povinný to pred odchodom 

nahlásiť vyučujúcemu. Obdobne nahlási aj svoj návrat. 

10. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, žiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej hodiny cennosti svojmu 

vyučujúcemu. 

11. Žiaci sami bez dozoru nesmú vstupovať do kabinetov TV a skladu, svojvoľne si brať lopty a iné športové 

potreby. 

12. Pri riadení telovýchovnej činnosti sa učiteľ nevzďaľuje z priestoru, v ktorom sa koná cvičenie. Ak z 

nevyhnutných príčin ho musí opustiť, je povinný: 

a. zabezpečiť pedagogický dozor právne zodpovednou osobou 

b. prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov. 

13. Pri športovej činnosti je zakázané žuť žuvačku. 

14. V telocvični a na športových ihriskách je zakázané jesť, piť alkoholické nápoje a fajčiť. 

15. Žiaci nesmú bez súhlasu pedagogického dozoru cvičiť na telocvičnom náradí. 

16. V telocvičniach, na ihrisku a v šatniach sa žiaci správajú slušne. Nesmú používať vulgárne slová, 

bezohľadné a nešportové správanie sa k spolužiakovi je neprípustné. 

17. Všetci užívatelia telocviční, ihrísk a šatní sú povinní šetriť ich zariadenie. 

18. Zariadenie šatní sa smie používať len na nato určené účely. 

19. Po skončení športovej činnosti náradie treba uložiť na nato určené miesto. 

20. Vyučujúci je povinný pred opustením priestorov telocvične a šatní skontrolovať poriadok. 

21. Nedostatky, priestupky a poškodenie školského majetku je pedagogický dozor aj žiaci povinní hlásiť 

vedeniu školy respektíve vyučujúcemu. 

 

Prevádzkový poriadok školskej knižnice 
 

1. Každý používateľ ŠK je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a riadiť sa pokynmi 

správcov knižnice.  

2. Používateľ si môže naraz vypožičať najviac 2 knihy.  

3. Výpožičná lehota je 14 dní . Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej 

uplynutím.  

4. Používateľ je povinný vrátiť knihu v takom stave, v akom ju prevzal . Je povinný bezodkladne oznámiť 

poškodenie alebo stratu knihy a do stanovenej lehoty škodu nahradiť.  

5. Spôsob náhrady je nasledovný :  

a./ dodanie výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní 

            b./ nahradenie inou knihou v rovnakej sume podľa rozhodnutia knižnice 

6. Každý používateľ je povinný zachovávať v knižnici ticho, poriadok a čistotu. 

7. V priestoroch knižnice je zakázané jesť a konzumovať  nápoje pri  vypožičiavaní  kníh. 

8. Každá kniha, ktorá sa nachádza v ŠK musí mať evidenčné číslo. 

9. Nové knihy sa zaevidujú u ekonómky školy v súlade s jej registrom. 

10. Správcovia ŠK sú povinní dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok. 

11. Správcovia ŠK podávajú návrhy na vyradenie kníh ako aj na doplnenie knižničného fondu o nové 

tituly. 

12. Správcovia ŠK sú povinní viesť evidenciu v inventárnej knihe.  

13. Dbajú o to, aby knihy boli uložené prehľadne a bezpečne.  

14. Vykonávajú pravidelne na konci kalendárneho roka fyzickú inventarizáciu a podávajú riaditeľovi 

školy pravidelnú štatistiku o ŠK (počet kníh, počet členov, počet výpožičiek počas roka atď.  
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Prevádzkový poriadok v jazykovej učebni 
  

1. Žiaci vstupujú do jazykovej učebne len v sprievode vyučujúceho. 

2. Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúceho. 

3. Nepoškodzujú vybavenie miestnosti. Akékoľvek poškodenie hlásia vyučujúcemu. 

4. V prípade úmyselného poškodenia je rodič, zákonný zástupca povinný vzniknutú škodu nahradiť. 

5. Na vyučovanie si žiak prináša učebné pomôcky ( učebnicu, zošit, slovník, časopis ) podľa pokynov 

vyučujúceho. 

6. Žiakovi je zakázané manipulovať s didaktickou technikou. 

7. Vyučujúci v spolupráci so žiakmi je povinný po skončení hodiny skontrolovať techniku, poriadok v 

učebni a uzamknúť triedu. 

 

Prevádzkový poriadok v školskej dielni 

 
1. Do školskej dielne smieš vstupovať iba v sprievode vyučujúceho. 

2. Do dielne musíš nosiť pracovné oblečenie /kombinézu, pracovný plášť/. 

3. Po príchode na pracovisko si skontroluj na pokyn vyučujúceho náradie a čistotu pracovného stola. 

Zistené poruchy ohlás ihneď vyučujúcemu.  

4. Na pracovisku udržuj poriadok a čistotu. 

5. Pri práci používaj, všade kde je to možné, ochranné pomôcky. 

6. S elektrickými spotrebičmi smieš pracovať iba za prítomnosti vyučujúceho podľa jeho pokynov. 

Musia byť dodržané všetky bezpečnostné opatrenia. 

7. Ak používaš laky a moridlá, pracuj pri otvorenom okne. 

8. Šetri nielen náradie a zariadenie, ale aj suroviny, s ktorými pracuješ. 

9. Aj malé poranenia ohlás ihneď vyučujúcemu a daj si ich ošetriť. 

10. Rozpracované výrobky označ  svojim menom a po skončení práce ich ulož na príslušné miesto.  

11. Po skončení práce urob na pracovisku poriadok, skontroluj a ulož náradie a meradlá. Prípadné poruchy 

ohlás vyučujúcemu. 

12. Umy si ruky, vyzleč a ulož pracovný odev. 
         

         Prevádzkový poriadok v učebni fyziky 

 
1. Žiaci vstupujú do učebne len na pokyn vyučujúceho 

2. Do učebne žiaci prinášajú iba veci nevyhnutné na prácu 

3. V učebni  je zakázané jesť a piť 

4. Celý školský rok sedí žiak za prideleným laboratórnym stolom, je zodpovedný za poriadok na ňom i za 

poriadok vo svojom okolí 

5. Zistené nedostatky, poškodenie stola a ostatného inventáru hlásia žiaci učiteľovi na začiatku vyučovacej 

hodiny. 

6. Žiaci majú na svojom stole zakázané: 

 uvoľňovať skrutky na el. prúd 

 uvoľňovať ventily  a kohútiky 

 znečisťovať a znehodnocovať stôl so zásuvkami 

7. Frontálne pokusy a laboratórne úlohy vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa 

8. Žiaci sú zodpovední za pomôcky a prístroje, ktoré počas pokusov používajú. Ak ich úmyselne poškodia, 

musia škodu nahradiť 

9. Po skončení práce skontrolujú a uložia použité pomôcky 

10. S prístrojmi v rozvodnej sieti el. prúdu pracuje len učiteľ 

11. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny sú žiaci povinní zodvihnúť stoličky na stôl a spoločne pod 

vedením učiteľa odísť z učebne 
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Prevádzkový poriadok v učebni náboženskej výchovy 
 

1. Žiaci prichádzajú do učebne presne a slušne, kde sa správajú úctivo a dôstojne. 

2. Celý školský rok sedí každý žiak za prideleným stolom a je zodpovedný za poriadok na ňom i za 

poriadok vo svojom okolí. 

3. Na každú vyučovaciu hodinu si prinesú potrebné pomôcky: učebnicu, zošit, písacie potreby, žiacku 

knižku a pod. 

4. Každý žiak chráni celé zariadenie učebne. 

5. Zistené nedostatky, poškodenie (popísanie) stola a ostatného inventára hlásia žiaci učiteľovi na 

začiatku vyučovacej hodiny. 

6. Ak žiaci úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poškodia niečo, musia škodu nahradiť. 

7. Bez dovolenia sa žiaci nemôžu vzďaľovať zo svojho miesta, nebehajú po učebni, pri presune na svoje 

miesto, k tabuli. 

8. Žiaci samovoľne nesmú otvárať alebo zatvárať okná. 

9. Po skončení poslednej hodiny sú žiaci povinní zodvihnúť stoličky na stôl a spoločne pod vedením 

učiteľa odísť z učebne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Príloha č.2 

 

Bezpečnosť v školách v prírode  

( v zmysle Vyhlášky č.305/2008 o škole v prírode) 

 

Riaditeľ vysielajúcej školy (ak ide o žiakov jednej školy), alebo zriaďovateľ (ak ide o žiakov viacerých 

škôl) poverí jedného učiteľa vedením školy v prírode. Vedúci ŠvP vypracuje plán organizačného 

zabezpečenia podľa uvedenej vyhlášky o ŠvP.  Vyučovanie žiakov a zamestnanie detí v školách v prírode je 

rozvrhnuté  na šesť dní v týždni. Žiakov možno do ŠvP vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 

pracovných. 

 

Výchovno-vzdelávací proces je rozvrhnutý nasledovne:  

1 .stupeň ZŠ - 4 vyučovacie hodiny denne  

2.stupeň 5 vyučovacích hodín denne. 

Vyučovacia hodina trvá 40 minút. 

Výchova mimo vyučovania sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu 

životného prostredia; uskutočňuje sa podľa podmienok minimálne 5 hodín denne v prírode. 

Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje územne príslušné zdravotnícke zariadenie (kam škola 

v prírode patrí) alebo kvalifikovaný zdravotník. 

 

Personálno-organizačné zabezpečenie v škole v prírode : 

- s každou triedou základnej školy s počtom najviac 16 žiakov v triede nultého ročníka, najviac 22 žiakov 

v triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci z viacerých ročníkov prvého 

stupňa ZŠ, sa vysiela jeden učiteľ a dvaja vychovávatelia, 

- s každou triedou základnej školy s počtom najviac 25 žiakov v triede 2. – 9. ročníka sa vysielajú dvaja učitelia 

a jeden vychovávateľ, 

- škola je povinná pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na zabezpečenie pomocnej výchovnej 

práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo nočnej pohotovosti do školy v  prírode ďalšieho pomocného 

vychovávateľa. 

 

Bezpečnosť žiakov v školách v prírode 

  

Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to určených alebo v 

objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, alebo ako 

ozdravný pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky;  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učitelia a aktivity v mimo vyučovacom čase zabezpečujú v 

spolupráci s učiteľmi vychovávatelia, ktorí môžu byť zamestnancami školy v prírode alebo zamestnancami 

vysielajúcej školy;  

S každou triedou základnej školy s počtom najviac 16 žiakov v triede nultého ročníka, najviac 22 žiakov v 

triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa 

základnej školy, sa vysiela jeden učiteľ a dvaja vychovávatelia;  

Ak je v rámci pobytu žiakov v škole v prírode organizovaný plavecký výcvik, na jedného pedagóga 

plaveckého výcviku je najviac desať žiakov;  

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňuje prevažne v prírode. 

Je zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s 

využitím netradičných metód a foriem práce.  

Riaditeľ vysielajúcej školy :  
 

- zabezpečí písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,  

- zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode v objekte,  
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- vydá písomný súhlas na organizovanie školy v prírode,  

- vypracúva pracovnú náplň zdravotníka,  

- poverí funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode z radov vysielaných pedagogických 

zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, riaditeľ poverí funkciou 

pedagogického vedúceho z vysielajúcej školy s najvyšším počtom žiakov,  

- schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode.  

 

Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje :  
 

- názov a adresu vysielajúcej školy,  

- miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,  

- menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, a ich pracovné 

zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov školy, 

 - pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane nočných služieb,  

- počet tried a počet žiakov v triedach,  

- menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú adresu bydliska, 

telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, dôležité informácie o individuálnych 

potrebách žiaka,  

- zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného odchodu do školy v 

prírode a príchodu späť,  

- plán výchovno-vzdelávacej činnosti,  

- denný poriadok a rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky školy v prírode,  

- písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním žiaka do školy v 

prírode,  

- vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o dezinfekčnosti okolia žiaka.  

Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného potvrdenia odovzdá 

zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený, doklad o zdravotnom 

poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka; ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, 

odovzdá aj cestovný doklad.  

 

Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií  
(v zmysle Vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole) 
 

Každý školský výlet, exkurzia, zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie (ďalej len "výlet") musí byť 

dôsledne pripravený a zabezpečený. Pred uskutočnením výletu zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii 

a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.  Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa 

zabezpečí náhradné vyučovanie.  

Plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je 

povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začiatkom akcie.  

 

Plán musí obsahovať: 

- názov a zámer akcie, 

- termín konania akcie, 

- trasu a miesto pobytu, 

- počet účastníkov (žiakov a sprievodcov), 

- meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru, 

- miesto a hodinu zrazu a návratu, 

- spôsob dopravy, 

- program na každý deň, 

- podmienky stravovania a ubytovania, 

- bezpečnostné opatrenia. 
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Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie. 

Pedagogickým zamestnancom, ktorí sú poverení vedením výletu sa neodporúča brať so sebou vlastné deti, ak 

nie sú žiakmi príslušných tried alebo škôl zúčastnených na výlete. Žiakov treba vopred preukázateľne poučiť 

o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať 

výstroj a vybavenie žiakov. Žiaci sú povinní zobrať si so sebou kartu poistenca. 

Na výlety si školy zabezpečia vyhradené autobusy, alebo oddelenia v železničných vozňoch, ktoré musia byť 

viditeľne označené. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram 

výletu musí umožniť primeranú regeneráciu vodiča a žiakov. 

Pri výletoch do hôr treba postupovať len po označených turistických chodníkoch, nepoužívať skratky. 

Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Žiaci môžu používať uzavreté lanovky. Pri prechode cez vodnú 

plochu sa môžu použiť len hromadné verejné dopravné prostriedky. 

Pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ sa organizuje jeden jednodňový výlet. 

Pre žiakov 5.- 9.ročníka ZŠ sa organizujú dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom 5. 

– 9. ročníka možno školský výlet predĺžiť s informovaným súhlasom zákonných zástupcov o dva dni 

pracovného pokoja. 

Žiaci jedného ročníka sa môžu v školskom roku zúčastniť najviac na 3 exkurziách trvajúcich viac ako 4 

vyučovacie hodiny. 

 

Bezpečnosť pri organizovaní plaveckého výcviku 
 

Základný plavecký výcvik organizuje škola ako súčasť vyučovania telesnej výchovy podľa smernice 

Ministerstva školstva SR č. 6/2009-R z 22. apríla 2009 

o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl 

 

Pre organizovanie plaveckého výcviku vydávame nasledujúce smernice: 

 

- Organizačný prevádzkový poriadok 

- Povinnosti žiakov 

- Povinnosti dozor konajúcich učiteľov 

- Povinnosti riaditeľa školy 

- Inštruktor plávania 

 

Organizačný a prevádzkový poriadok 
 

 Plavecký výcvik vedie kvalifikovaný inštruktor plávania, prípadne externý zamestnanec, tréner 

plávania – poverený riaditeľom školy. Pri plaveckom výcviku, alebo kúpaní sa v hlbokej vode, môže do vody 

vstúpiť súčasne najviac 10 žiakov pod dozorom jedného inštruktora plávania, alebo cvičiteľa. Dozor musí 

zabezpečiť osoba, ktorá vie plávať a poskytovať prvú pomoc.  

 Za priebeh plaveckého výcviku, organizačné zabezpečenie, bezpečnosť a ochranu zdravia je 

zodpovedný menovaný inštruktor školy. Po odbornej stránke za plavecký výcvik je zodpovedný inštruktor 

plávania. 

 Pre všetkých vyučujúcich, ktorí idú so žiakmi do bazénu sú záväzné tieto pokyny a prevádzkový 

poriadok bazénu. Žiaci musia mať plavky, uterák, kúpaciu čiapku, mydlo a puzdro. V priebehu celého pobytu 

v priestoroch bazénu udržujú poriadok a čistotu. V zimnom období sú žiaci povinní sa dôkladne obliecť (teplá 

čiapka). 

  

 Povinnosti žiakov 

 

- Dodržiavať prevádzkový poriadok bazénu 

- Osobné vybavenie žiaka: plavky, uterák, kúpaciu čiapku, mydlo v obale alebo v igelitovom   vrecúšku. 

V zimnom období teplé oblečenie, aj teplú čiapku. 

- Po celú dobu pobytu v priestoroch bazéna dodržiavať poriadok a čistotu prostredia. Okolo bazénu a pri 

odchode na WC chodiť pomaly, nebehať (nebezpečie úrazu skĺznutím). 
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- Do priestorov bazéna nenosiť cenné veci (šperky, hodinky, peniaze). V prípadoch, keď tieto predmety 

napriek tomu má, odovzdá ich pred začiatkom výcviku do úschovy dozor konajúcemu učiteľovi. 

- Pred osprchovaním použiť WC, osprchovať sa bez plaviek a umyť mydlom. Pri osprchovaní odkladať 

mydlo do puzdra, nie na podlahu. 

- Uteráky a mydlo odložiť na určené miesto pri sprchách. 

- Do plavárne sa nesmú nosiť žuvačky. 

- Riadiť sa pokynmi cvičiteľov a plavčíkov. 

 
 Povinnosti dozorkonajúcich učiteľov 

 

- Zabezpečiť celkové poučenie žiakov a zaznamenať to v triednej knihe. 

- Zoznámiť sa s prevádzkovým poriadkom bazéna a zabezpečiť, aby  ho žiaci dodržiavali. 

- Zaistiť bezpečnosť žiakov na ceste do bazéna a pri spiatočnej ceste. 

- Pred začiatkom prvej lekcie výučby plávanie odovzdať učiteľovi zodpovednému za plavecký výcvik 

zoznam žiakov potvrdený školským lekárom. 

- Po príchode do vestibulu bazénu zabezpečiť odloženie obuvi a rozdeliť skupinu do chlapčenských 

a dievčenských šatní. 

- Žiakov vopred upozorniť na povinnosť nenosiť cenné veci do priestorov bazénu. Ak napriek tomu tieto 

veci žiaci majú, prevziať ich do úschovy. Po skončení výcviku prevzaté veci žiakom vydať 

a prekontrolovať úplnosť vrátených vecí.  

- Zabezpečiť, aby sa žiaci pred vstupom do bazénu riadne umyli mydlom a osprchovali, aby žiaci pri 

sprchovaní neodkladali mydlo na podlahu (nebezpečie úrazu). 

-  Počas trvania lekcie vykonávať aj dozor nad žiakmi, ktorí sa výcviku nezúčastňujú (učiteľ nesie plnú 

zodpovednosť). 

- Spolupracovať s cvičiteľmi v priebehu výcviku (spoluzodpovednosť za bezpečnosť žiakov). 

- Pustiť sprchy, zabezpečiť, aby sa žiaci osprchovali, uzavrieť sprchy, zabezpečiť, aby sa žiaci pred 

odchodom do šatní osušili a vysušili si riadne vlasy.  

-  Zabezpečiť zodpovedajúce oblečenie žiakov, zamedziť možnosť prechladnutia. 

 

Z hľadiska bezpečnosti a hygieny výcviku je vyučujúci povinný a má zodpovednosť najmä: 

 

1. Pri preberaní a odovzdávaní skupiny kontrolovať počet detí. 

2.Pred začiatkom výcvikovej hodiny zoznámi skupinu s náplňou výcvikovej hodiny a zdôrazní bezpečnostné 

zásady. 

3. Pred začiatkom výcvikovej hodiny je povinný urobiť kontrolu výstroja detí a odstrániť 

predmety, ktoré by mohli byť príčinou úrazu (prstienky, náramky, náušnice). 

4. Po celú dobu výcviku nesmie opustiť zverenú skupinu detí, s ktorými pracuje. V prípade potreby musí 

prerušiť výcvik a odovzdá jemu zverenú skupinu druhému cvičiteľovi alebo inej zodpovednej osobe. 

5. Je povinný organizovať výučbu tak, aby po celú dobu mal všetkých členov skupiny 

v každom okamihu v dohľade. Po celú dobu výcviku musí mať prehľad o počte detí, ktoré mu boli pridelené. 

6. Výcvik uskutočňuje v pridelenom priestore a zabezpečuje, aby v priebehu výučby nedošlo k zmiešaniu 

skupín. 

7. Pri akomkoľvek prerušení výcviku odvolá celú skupinu z vody a vo výcviku pokračuje až po odstránení 

príčin prerušenia. 

8. Pri skokoch do vody, ktoré sú súčasťou osnov výučby, zodpovedá za dodržiavanie zásady, že vo vode môže 

byť len jeden člen skupiny, ďalší môže skočiť iba vtedy, keď bude mať vo vode voľný priestor. 

9. V prípade nehody, úrazu je povinný zastaviť výcvik, odvolať skupinu z vody a ihneď upovedomiť vedúceho 

výcviku (alebo plavčíka), ktorý poskytne prvú pomoc. 

10. Ak dôjde v priebehu výcviku k náhlemu onemocneniu (nevoľnosť, únava) ak potrebuje dieťa odísť na 

WC, je povinný zaistiť bezpečnosť dieťaťa o ostatných členov jeho družstva. 

11. Pri výcviku musí mať neustále v pohotovosti záchranné pomôcky a v prípade potreby ich použiť. 

12. Nesmie násilím nútiť dieťa urobiť cvik, ak dieťa prejavuje veľký strach. 

13. Je povinný vylúčiť z výcviku žiakov, ktorí sú nedisciplinovaní. 
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14. Po skončení výcviku dá nastúpiť žiakov a je s nimi až do odchodu domov. 

 

Povinnosti riaditeľa školy 

 

Riaditeľ školy zabezpečí, aby: 

- zoznam povinností zodpovedného učiteľa podpísali pred začiatkom výcviku všetci učitelia poverení 

dozorom a vedením výcviku a podpísaný zoznam povinností uloží v ich osobných spisoch 

- určí učiteľa povereného vedením celej skupiny  

 

Inštruktor plávania 

 

Z hľadiska bezpečnosti a hygieny výcviku je povinný a zodpovedá najmä:  

1. Pred začiatkom výcvikového cyklu skontrolovať  zdravotnú 

spôsobilosť žiakov na plavecký výcvik.  

2. Zodpovedá za kontrolu počtu detí pri začatí a ukončení výcviku a odovzdania detí 

povereným učiteľom. 

3  Pri preberaní detí vyžaduje od učiteľov upozornenie na ľahké onemocnenie, ktoré by mohlo 

ovplyvniť bezpečnosť detí pri výcviku. Rozhoduje, ktoré deti sa výcviku nezúčastnia. 

4. Rozdeľuje deti do skupín a odovzdáva ich jednotlivým cvičiteľom. 

5. Zodpovedá za dodržiavanie maximálneho počtu detí pripadajúcich na jedného cvičiteľa pri výcviku. 

6. Jednotlivým skupinám prideľuje cvičebný priestor. 

7. Je povinný kontrolovať cvičiteľov v priebehu výučby, či dodržujú bezpečnostné, hygienické zásady 

stanovené predpismi. 

8. Je povinný okamžite ukončiť výcvik, ak dôjde k mimoriadnej udalosti. 

9. Zodpovedá za privolanie lekárskej pohotovosti, ak si to vyžaduje druh zranenia, alebo náhle onemocnenie 

dieťaťa. 

10. V prípade odchodu niektorého cvičiteľa, je povinný zabezpečiť dozor pri jeho skupine. 

 

Bezpečnosť pri organizovaní lyžiarskeho výcviku 

 
V rámci vzdelávacej oblasti telesná výchova, zdravie a pohyb, má svoje postavenie lyžovanie , ako pohybová 

kompetencia, ktorá je kombináciou multifunkčných vedomostí, motorických zručností a praktických postojov 

človeka.  

 

 

LEGISLATÍVA LYŽIARSKYCH VÝCVIKOV V ZŠ 

V intenciách Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. júla 2011 č. 224/2011 o základnej 

škole ( § 7, ) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 30 ods. 

8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), základná škola môže organizovať s 

informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik alebo snoubordingový výcvik (ďalej len 

„lyžiarsky výcvik“), ktoré podľa návrhov triednych učiteľov zaradí riaditeľ do plánu práce školy. Pred 

uskutočnením takejto hromadnej akcie – organizovanej školou – zodpovedný učiteľ napíše záznam o 

organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.  

 

 

Pre žiakov, ktorí sa uvedených aktivít nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.  

Teda súčasťou vyučovania telesnej výchovy v základnej škole môže byť v siedmom alebo ôsmom ročníku 

základný lyžiarsky výcvik ( LV ) .  

Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať lyžiarsky výcvik dennou dochádzkou 

alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov.  

 

 

Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej maximálne sedemdňovej  
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výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov december až apríl. Organizáciu  

lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.  

Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací 

predmet telesná výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky 

výcvik. Jedno lyžiarske a snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku 

musia byť poistení proti úrazom. Náklady spojené s lyžiarskym výcvikom, hradí žiakovi jeho zákonný 

zástupca. Pedagogickému zamestnancovi poskytuje náhrady pri pracovnej ceste zamestnávateľ podľa 

osobitného predpisu .  

 

Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať výchovno-

vzdelávací proces v škole v prírode, na území Slovenskej republiky a v zahraničí.  

Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací 

predmet telesná a športová výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť 

lyžiarsky výcvik. 

 
ORGANIZÁCIA LYŽIARSKÝCH VÝVCIKOV A KURZOV  

 

Tak ako každá iná činnosť v škole, podlieha aj organizácia lyžiarskeho kurzu platným právnym predpisom. 

Lyžovanie a snoubording sa môže v regionálnom školstve realizovať v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon ), v súlade s :  

- § 7 Vyhlášky 320/2008 o organizácii výcvikov a výchov,  

- § 3, ods. 1, § 7, ods. 1, 5, 9, 10, Vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o základnej škole,  

- učebnými osnovami VO - Zdravie a pohyb –, ISCED 2 ,  

- Učebnými osnovami telesnej výchovy na 2. stupni ZŠ (www.statpedu. sk),  

- Zákonom č. 124/2006 Z.z., Zákonom č. 553 / 2003 Z.z.,  

- listom MŠ SR č. : CD 2005-19381/26382-1:14 o BOZP .  

- § 85 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ,  

- Štátnym vzdelávacím programom Telesná výchova – ISCED 2, z apríla 2009,  

schváleného ÚPK telesnej a športovej výchovy pri Štátnom pedagogickom ústave  

Bratislava ( ŠPÚ BA ), „ Aktivity v prírode a sezónne činnosti – lyžovanie „ strany  

6, 20, 21, 25, 26.,  

- Zákonom č. 317 z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných  

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- Programom kontinuálneho vzdelávania Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového  

lyžovania, ( číslo akreditácie 5 / 2010 - KV, dátum vydania 4.02.2010, doba platnosti  

do 4.02.2016 ),  

- Programom kontinuálneho vzdelávania Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní, 16  

( číslo akreditácie 7 / 2010 - KV, dátum vydania 9.02.2010, doba platnosti do  

9.02.2016 ),  

- Programom kontinuálneho vzdelávania Snoubordingový inštruktorský kurz, ( číslo  

akreditácie 33/ 2010 - KV, dátum vydania 3.03.2010, doba platnosti do 31.12.2015 ),  

- Smernicou č. 7/2010-R z 11. februára 2010, ktorou sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho 

vzdelávania a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov. 

 
PLÁNOVANIE  

 

Lyžiarsky výcvik v ZŠ sa môže uskutočniť ak je zahrnutý do:  

- ročného plánu školy,  

- plánu práce predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy.  

Na základe splnenia tejto požiadavky predseda predmetovej komisie (alebo riaditeľom poverený učiteľ 

telesnej a športovej výchovy) vypracuje plán lyžiarskeho kurzu, včas pred odchodom na lyžiarsky kurz 

predloží na schválenie riaditeľovi školy. Plán lyžiarskeho kurzu obsahuje:  

- organizačné zabezpečenie,  

- denný režim,  
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- výcvikový plán,  

- plán prednáškovej činnosti,  

- plán kultúrnej a záujmovej činnosti,  

-poriadok lyžiarskeho výcviku ( ZŠ ),   

- denný plán činnosti na lyžiarskom výcviku.  

 

Riadenie lyžiarskeho kurzu:  

V rámci svojich kompetencií sa na riadení kurzu podieľajú v rôznej forme riaditeľ školy, vedúci kurzu a 

inštruktori.  

 

Riaditeľ školy:  

- menuje vedúceho inštruktora, inštruktorov, lekára (zdravotníka),  

- schvaľuje termín a miesto kurzu, plán,  

- zabezpečuje plnenie pracovno-právnych a ekonomických predpisov vo  

- vzťahu k zúčastneným pedagogickým pracovníkom,  

- kontroluje činnosť na výcviku,  posudzuje ju a hodnotí v záverečnom vyhodnotení.  

 

Vedúci lyžiarskeho kurzu:  

- pripravuje plán výcviku,  a potrebné pomôcky ,  

- navrhuje personálne obsadenie kurzu,  

- zabezpečuje finančné, poistné a logistické operácie súvisiace s výcvikom 
- riadi a koordinuje činnosť inštruktorov a zdravotníka,  

- vedie dennú agendu, rozdeľuje služby, prednášky a pohotovosť,  

- zodpovedá za dodržiavanie plánu lyžiarskeho výcviku, bezpečnostných a pedagogických zásad počas podujatia,  

- rozhoduje o prípadných zmenách v schválených plánoch činností, rieši vzniknuté problémy,  

- komunikuje s majiteľmi vlekov a ubytovacích zariadení, v prípade potreby s rodičmi a vedením školy,  

- po skončení výcviku spracuje vyhodnotenie a vyúčtovanie výcviku,  predloží ho vedeniu školy a triednym 

učiteľom zúčastnených žiakov (rodičom).  

Inštruktor:  

- organizuje a riadi činnosť svojho družstva, zodpovedá za všetku činnosť členov družstva počas praktického 

výcviku, za ich zdravie a bezpečnosť,  

- kontroluje dochádzku, hodnotí členov družstva,  

- podľa plánu výcviku,  a pokynov vedúceho sa zúčastňuje na všetkých činnostiach zabezpečujúcich plnenie cieľov 

lyžiarskeho výcviku. 

 

EVIDENCIA, KONTROLA  

Z právneho, organizačného i didaktického hľadiska je potrebné aby vedúci inštruktor výcviku,  a aj inštruktori 

mali k dispozícii a viedli uvedenú dokumentáciu:  

 

vedúci kurzu :  

- plán lyžiarskeho výcviku alebo lyžiarskeho kurzu :  

- zoznam účastníkov (s údajmi potrebnými pre ubytovateľa a poisťovňu ),  

- rozdelenie účastníkov do družstiev a (v prípade ubytovania) do izieb,  

- kontaktné údaje rodičov,  

- poistnú zmluvu,  

- ubytovací poriadok,  

- hodnotenie dňa a plán činnosti na nasledujúci deň,  

- diplomy,  

- zdravotné záznamy, BOZP,  

- súhlas príslušného okresného úradu verejného zdravotníctva,  

- cestovný príkaz.  
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Inštruktori :  

- plán výcviku zvereného družstva, 

- námety na animačný program družstva,  

- menný zoznam družstva,  

- účasť na jednotlivých lekciách,  

- úspešnosť v kontrolných cvičeniach (hodnotenie),  

- BOZP,  

- cestovný príkaz 

 
HODNOTENIE  

 

Priebežné, cyklické:  

- hodnotenie činnosti realizovaných počas celého dňa,  

- systematické hodnotenie členov družstva.  

 

Záverečné:  

- jednotlivcov,  

- celého výcviku - kurzu.  

 

Hodnotenie dňa  

– verejne vykonáva vedúci kurzu, vyzdvihne pozitíva, vyrieši prípadné nedostatky, oboznámi žiakov s 

programom nasledujúceho dňa, vypočuje podnety od žiakov.  

 

Hodnotenie družstva  

– vykonáva inštruktor po skončení každej lekcie, na základe pozorovania a výsledkov kontrolných cvičení 

hodnotí slovne každého žiaka.  

 

Vyhodnotenie kurzu  

– urobí po skončení kurzu vedúci, v ústnej forme pre účastníkov kurzu, v písomnej forme spolu s vyúčtovaním 

odovzdá vedeniu školy.  

Vedenie školy zabezpečí jeho prístupnosť pre triednych učiteľov i rodičov.  

- Hodnotenie jednotlivcov – inštruktori na záver kurzu zosumarizujú hodnotenie aktivity a prístupu každého 

žiaka, mieru ich zlepšenia v lyžiarskej technike, úroveň vedomostí, výsledky v kontrolných cvičeniach a 

preteku do výsledného hodnotenia, ktoré môže byť vyjadrené slovne alebo známkou.  

 

Príležitosť hodnotiť by mali dostať i žiaci, je potrebné vytvoriť priestor na vyjadrenie ich pocitov, požiadaviek 

a potrieb. Racionálne podnety by vedúci LV,  mal akceptovať a na ich základe modifikovať program tak, aby 

žiaci získali pocit aktívnej spoluúčasti na riadení programu . Požiadavky, ktoré sú neakceptovateľné (z 

právneho, pedagogického, organizačného či iného dôvodu) by mal so žiakmi prediskutovať a vysvetliť dôvody 

nemožnosti ich realizácie.  

 

Organizačné zásady pre činnosť na kurze :  

Aktívna činnosť na svahu je platnou vyhláškou určená na 6 vyučovacích hodín. Spravidla sa rozčleňuje do 

dvoch blokov s vymedzeným časom na regeneráciu a odpočinok žiakov. Vedúci kurzu i inštruktori by mali 

zohľadňovať faktor únavy a prispôsobovať dávkovanie, objem i intenzitu zaťaženia aktuálnemu stavu svojich 

zverencov.  

Maximálny počet žiakov na jedného inštruktora je 15 žiakov a pri snow-borde do 10 žiakov.  

Inštruktorom môže byť učiteľ telesnej výchovy, alebo pedagóg s platným osvedčením o absolvovaní 

akreditovaného Základného kurzu  

- pre inštruktorov zjazdového lyžovania v základnej a v strednej škole ISCED 1,2,3 .  

Absolventi lyžiarskych škôl môžu byť inštruktormi na LV, LK pre žiakov len v prípade ak zároveň spĺňajú 

požiadavky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti podľa zákona 317/2009 Z.z.  

Ak je počet žiakov na kurze vyšší ako 60, vedúci kurzu nemá pridelené družstvo a plne sa venuje riadiacej a 

kontrolnej činnosti.  
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Ak sa LK zúčastní viac ako 30 žiakov je potrebný kvalifikovaný zdravotník  

Lyžiarsky výcvik  sa nesmie organizovať mimo vyznačených a udržiavaných lyžiarskych svahov.  

 

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY PRI ORGANIZÁCII A REALIZÁCII  

LYŽIARSKYCH VÝCVIKOV A KURZOV  

 

Lyžiarske výcviky a kurzy majú splniť viacero cieľov a úloh, imperatívom však musí byť bezpečnosť – rodičia 

nám zverili svoje deti zdravé a je našou povinnosťou urobiť všetky opatrenia preto, aby sme im ich zdravé 

vrátili. Samo lyžovanie je rizikovým športom a keď k tomu pripočítame nástrahy niekoľkodňového 

hromadného výjazdu s veľkou skupinou detí či pubescentov je jasné, že každé zanedbanie či podcenenie 

činnosti na svahu, pri preprave i vo voľnom čase žiakov vytvára situácie, ktoré imanentnú rizikovosť športu i 

akcie ešte umocňujú.  

Organizovaním lyžiarskeho kurzu preberáme na seba právnu zodpovednosť, príprava kurzu i jeho realizácia 

musí preto prebiehať v súlade s platnou školskou legislatívou i predpismi o bezpečnosti práce.  

 

Pri organizácii kurzu z uvedených predpisov vyplýva pre vedúceho inštruktora i inštruktorov povinnosť:  

- dodržiavať zásady plánovania lyžiarskeho výcviku,  

- postupovať podľa schváleného plánu výcviku a činnosti,  

- plánovať a realizovať činnosť v súlade so zdravotným stavom žiakov, snehovými a klimatickými 

podmienkami, brať do úvahy aktuálnu situáciou na svahu,  

- poučiť žiakov o zásadách činnosti, bezpečnostných opatreniach a ich dodržiavaní,  

- skontrolovať výstroj a odev žiakov,  

- dbať na dodržiavanie pravidiel, bezpečnú organizáciu a kontrolu činnosti na svahu i pri ostatných 

činnostiach.  

Bezpečnosť pri organizácii lyžiarskeho výcviku  vyžaduje v prvom rade identifikovanie rizík, ktoré môžu 

potencionálne ohroziť žiakov počas výcviku .  
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 Príloha č.  3 
 

 KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA 
Komisionálne skúšky vychádzajú z § 23, 24, 25, 56 a § 57 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, 

v súlade s § 5 ods. 3 písm. h) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 

zákonom č. 71/1997 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, §19 vyhlášky MŠ  SR 320/ 2008 

o základnej škole, Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov v základnej škole a § 8 ods.1 písm. 

e) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii. 

 

Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky v mysle Čl. 7 Metodického pokynu č. 22/2011 

ods. 1 na hodnotenie žiakov základnej školy 

ak: 

1. je skúšaný v náhradnom termíne (keď sa klasifikácia nemohla uskutočniť), 

2. vykonáva opravnú skúšku (keď má na konci druhého polroku nedostatočný prospech     najviac 

z dvoch povinných predmetov), 

3. zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka z rôznych dôvodov, v prípade    

       pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka do troch pracovných dní   

       odo dňa vydania vysvedčenia, 

4. sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy (napr. keď žiak zamešká v jednom polroku viac ako 50 

% z plánovaného počtu hodín, môže riaditeľ školy po prerokovaní s vyučujúcim daného predmetu 

a triedneho učiteľa nariadiť komisionálnu skúšku, ak má RŠ podozrenie z neobjektívnej klasifikácie, 

podozrenie, že známka nie je adekvátna vedomostiam), 

5. pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 

         a) je žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, 

         b) má povolené individuálne vzdelávanie, 

6. ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 

 

Škola určuje podmienky konania komisionálnej skúšky (na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu žiaka) takto: 

 

a. riaditeľ školy posúdi oprávnenosť konania komisionálnej skúšky, 

b. RŠ vydá rozhodnutie o jej konaní (§ 5 ods. 3 písm. h) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  

a školskej samospráve), 

c.   RŠ vymenuje komisiu  - najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je  

      spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúci učiteľ, ktorým je spravidla  

      učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné  

      predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky  

      vyhlási predseda komisie  verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky  

      je pre klasifikáciu  konečný (§ 57 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z .z.) 

d. druh a obsah skúšky, zadanie úloh, vzorové riešenie a systém hodnotenia predkladá skúšajúci a po 

prerokovaní na zasadnutí metodického orgánu a schvaľuje riaditeľ školy, 

e. požiadavky na základe učebných osnov v danom ročníku a klasifikačnom období poskytne skúšajúci 

v písomnej forme žiakovi pri prvej konzultácii, 

f. riaditeľ školy môže povoliť účasť zákonného zástupcu na komisionálnej skúške, 

g. výsledok komisionálnej skúšky sa oznámi zákonnému zástupcovi a je pre žiaka konečný, 

h. o komisionálnej skúške sa vyhotoví protokol (tlačivo, podľa vzoru schváleného a zverejneného 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 

i. o konaní komisionálnej skúšky sa uvedie poznámka v triednom výkaze a v katalógovom liste žiaka aj 

potvrdenie správnosti klasifikácie (dátum vykonania skúšky, jej výsledok). 
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Druh a obsah skúšky: 

 

a. písomnú časť skúšky musí žiak konať z predmetov, kde je táto predpísaná ako súčasť osnov daného 

predmetu. V prírodovedných predmetoch vtedy, ak je potrebné riešiť úlohy, ktoré sú súčasťou skúšky. 

V humanitných predmetoch a geografii len formou testu.  

b. ústnu časť skúšky musí žiak konať zo všetkých klasifikovaných predmetov.  

 

                  Príprava žiaka na skúšku a trvanie skúšky 

 

a. podľa charakteru ústnej skúšky sa žiak pripravuje 15 min, maximálne 30 minút (CJ, žiak so ŠVVP), 

b. skúška môže trvať maximálne 45 min, test 20  minút, 

c. žiak môže použiť učebné pomôcky, žiak so ŠVVP kompenzačné pomôcky. 

 

                  Hodnotenie žiaka 

 

a. pri hodnotení sa zohľadňujú všetky časti skúšky, kritéria pri zohľadňovaní jednotlivých častí si stanoví 

PK jednotlivých predmetov, 

b. s kritériami musí byť vopred oboznámený žiak alebo aj jeho zákonný zástupca, 

c. pri hodnotení sa vychádza vždy z platných zákonov a smerníc o hodnotení a klasifikácii žiakov, 

d. k hodnoteniu ústnej časti sa vyjadrí každý člen komisie, 

e. opravu písomnej časti skúšky, ako aj kontrolu opravy, potvrdia svojim podpisom členovia komisie, 

f. ak sa žiak nedostaví na komisionálnu skúšku bude klasifikovaný známkou na základe podkladov, ktoré 

počas príslušného polroka získal skúšaním. 

 

                  Žiak opakuje ročník 

 

a. ak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň 

prospechu nedostatočný,  

b. ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, 

c. ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných 

objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. 

1. Čl. 5  MP č. 22/2011 Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne 

1. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za 

prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie 

žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka 

zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 

2.Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ určí na jeho 

hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni 

augusta, v dňoch určených riaditeľom školy. 

2. Čl. 6 MP č. 22/2011  na hodnotenie žiaka ZŠ Opravné skúšky a § 56 ods. 3,4, 5 a 6        zákona č. 

245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní - vykonáva opravnú skúšku, 

1.Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet 

neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú 

skúšku.  

2. Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený neabsolvoval 

a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 
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3.Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého  polroka je nedostatočný najviac 

z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. 

4.Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky 

a) podľa odseku 1 vykonal najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť 

vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 

15. septembra a žiakovi, ktorý bol hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15. októbra, 

b) podľa odseku 3 vykonal najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok. 

 5. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku sa hodnotí z vyučovacieho         predmetu, 

z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé 

výsledky. 

6. O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky a jej výsledok sa 

zaznamenajú do triedneho výkazu a katalógového listu žiaka. 

3. Čl. 7 ods. 2,3,4 a 5 MP č. 22/2011 Komisionálna skúška a § 57 ods. 3 zákona č. 245/2008   Z. z.  

o výchove a vzdelávaní - zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka 

1) Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci 

prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za 

prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia (získania výpisu slovného 

hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok podľa § 55 ods. 10). V posledný 

vyučovací deň prvého polroka školského roka učiteľ vydá výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie 

prospechu a správania za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za I. polrok sa 

vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Do 

3 pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia môže požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej 

skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej 

správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu 

hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 

2)  O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť      

prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní (§57 ods. 4 zákona č. 245/2008 

Z. z.) 

3)  Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre neprítomnosť žiaka 

nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok 

preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je 

neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na 

komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

4) Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole zriadenej iným 

štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí alebo žiak, ktorému jeho 

zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom predmete prospech 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní vykonať opravnú skúšku v súlade s Čl. 6 

MP č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ . 

4. preskúšanie sa koná na podnet riaditeľa  školy (§ 57 ods. 1 písm. d ) zákona č. 245/2008 Z. z.), 

5. pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky - § 23 zákona č. 245/2008 Z. z.  

      formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú: 

      a) individuálne vzdelávanie (bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole) 
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      b) vzdelávanie v školách mimo územia SR,  

      c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území SR, 

      d) vzdelávanie v školách v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie podľa medzinárodných   

          programov schválených MŠVVŠ SR, 

      e) individuálne vzdelávanie v zahraničí , 

      f) podľa individuálneho učebného plánu (povoľuje RŠ na žiadosť rodiča žiakovi   

         s nadaním, podľa závažných dôvodov – tehotenstva a materstva, môže povoliť aj iným   

         žiakom (§ 26 zákona č. 245/2008 Z. z.).    

         O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ  školy, do ktorej bol žiak prijatý   

         (ďalej len kmeňová škola), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého   

         žiaka (§24 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.), rozhoduje v rámci rozhodovania o oslobodení  

         žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu (§5 ods.3 písm. d) a ods. 4  

         písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. 

Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na 

základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie (§24 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.), 

     žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy - individuálne vzdelávanie sa  

      povoľuje: 

     1) žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole -   

          k žiadosti zákonný zástupca priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.   

         Vzdelávanie zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania,             a to 

v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na 

základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, 

komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, 

štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie 

prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje:   

                       1. údaje identifikujúce žiaka, 

                       2. hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka 

                       3. návrh hodnotenia. 

     2) žiakovi prvého stupňa ZŠ – zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobu , ktorá spĺňa kvalifikačné 

predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa ZŠ (§ 24 ods. 

4 zákona č. 245/2008 Z. z.), 

     3) žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky (podľa § 23 písm. b) a c )zákona  

          č. 245/2008 Z. z.), –  vzdelávanie v školách mimo územia SR a vzdelávanie v školách  

         zriadených iným  štátom na  území SR) vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí  

         riaditeľ kmeňovej školy, spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po  

         ukončení 4. ročníka ZŠ a 9. ročníka. Termín dohodne zákonný zástupca do 15. mája  

         kalendárneho roka, v ktorom má  skúšku vykonať (§ 25 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.). 

         Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob dochádzky podľa § 23 písm. e) – individuálne vzdelávanie 

v zahraničí, vykoná skúšku zo všetkých predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy 

okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný školský rok, najviac však  za 

všetky ročníky po ukončení 4. ročníka ZŠ a 9. ročníka ZŠ (§ 25 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) 

      Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti kmeňovej školy, vykonať skúšku aj na inej 

škole v SR, a to po dohode rodiča a RŠ v ktorej sa má skúška vykonať (§ 25 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. 

z.). 

      Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka 

podľa výsledkov komisionálnej skúšky podľa § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. 

 

6. Čl. 8 ods. 1 a 2 MP č. 22/2011 - hodnotenie absolventa vzdelávania na získanie stupňa vzdelania. 

Škola môže pre osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie (ucelenú časť vzdelávacieho programu pre 

II. stupeň ZŠ), organizovať vzdelávanie podľa § 30 ods. 5 zákona č. 245 Z. z. na získanie tohto stupňa 
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vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov, okrem predmetov 

s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky škola vydá vysvedčenie 

doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania. Hodnotenie sa vykoná po uskutočnení 

komisionálnej skúšky z predmetov, ktoré sú určené učebným plánom.  

Ak osoba v kurze na získanie stupňa vzdelania poskytovaného základnou školou bol pri skúškach na záver 

tohto kurzu klasifikovaný stupňom „nedostatočný“, umožní mu riaditeľ vykonať opravnú skúšku. Ak bol 

absolvent kurzu klasifikovaný stupňom „nedostatočný“ najviac z dvoch predmetov, môže opravné skúšky 

vykonať do dvoch mesiacov. 

7.  školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie-  

      nariaďuje komisionálne preskúšanie žiaka za prítomnosti školského inšpektora v prípade zistenia 

nedostatkov pri jeho klasifikácii (§ 8 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii). 
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Príloha č. 4 

Postupy pri prevencii a riešení šikanovania, agresie 
  

Základným opatrením je dôsledné dodržiavanie zásady: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v 

žiadnych podobách.“ 
  

1. Dôsledne informovať žiakov a rodičov o školskom poriadku, kde sú zakotvené pravidlá správania žiakov. 

Šikanovanie v škole nebude tolerované! Školský poriadok zároveň obsahuje sankcie pri ich porušení, o 

ktorých sú žiaci a rodičia informovaní. 

2. Nepodceňovať prejavy šikanovania. S negatívnymi dôsledkami šikanovania a nevhodného správania pre 

obete i agresorov oboznámiť všetkých žiakov, učiteľov, zamestnancov i rodičov, ako aj so sankciami v 

prípade porušenia pravidiel. 

3. Venovať pozornosť vytvoreniu príjemnej a bezpečnej klímy v škole. 

4. Prieskum na škole robiť priebežne formou dotazníkov, rozhovormi s deťmi, pozorovaním na triednickej 

hodine, občianskej náuke, etickej výchove. 

5. Informovať o možnosti nahlásiť podozrenie alebo prejav šikanovania prostredníctvom triedneho učiteľa, 

výchovného poradcu, prípadne učiteľa, ktorému dôverujú.  

6. Počas prestávok sledovať, kde sa zdržiavajú obete šikanovania a kde agresori. 

7.  Na prejavy pekných vzťahov a pomoci, ako aj na prejavy neznášanlivosti    upozorňovať v školskom 

časopise. 

8. Eliminovať konflikty – všímať si už náznaky šikanovania: posmešné poznámky na adresu spolužiaka, 

posmievanie sa za dobrú alebo zlú známku, vysmievanie sa z neúspechov druhých, z oblečenia, vzhľadu, 

okuliarov, strojčeka, rečových vád a pod. 

9. Lepšie si všímať aj tzv. obete šikanovania a rozlišovať, či ide skutočne o tento prejav. 

10. Vysvetliť žiakom, že ak podporujú šikanovanie, bavia sa na ňom, stávajú sa spoluúčastníkmi 

šikanovania. 

11. Pri poškodení majetku spolužiaka žiadať náhradu za zničenú vec;  pri ublížení na zdraví (kopnutie, 

pichnutie), braní desiatej, ponižovaní  vyvodiť   dôsledky  podľa  závažnosti prejavu žiaka od oznámenia 

rodičom až po privolanie polície, udelenia výchovného opatrenia, prípadne zníženej známky zo správania. 

12. Žiakom sa zakazuje osočovať a komentovať ostatných žiakov a zamestnancov školy na  verejných  

sociálnych sieťach (Facebook, Pokec...), zverejňovať súkromnú fotodokumentáciu bez súhlasu osoby, ktorej 

sa týka a vytvárať hanlivé profily cudzích osôb na sociálnych sieťach. 

13. O riešení každého závažného priestupku je každý vyučujúci povinný informovať   okamžite vedenie 

školy. 

14. Priestupky žiakov riešiť objektívne, s pedagogickým nadhľadom a taktom, ale  nekompromisne. 

15. Žiakov, ktorých správanie sa nezlepší, vylúčiť zo školských aktivít (výlety,   spoločenské podujatia 

a pod.). 

16. O problémoch informovať rodičov na rodičovskom združení – nabádať rodičov, aby problémy svojich 

detí riešili v spolupráci so školou, dbať na vzájomnú  informovanosť a dôveru. 

17. Oboznámiť žiakov s Trestným zákonom a základnými informáciami o šikanovaní (tried. hodiny, 

občianska výchova, etická výchova). 

18. Zvyšovať sebavedomie detí (pochvaly, ocenenia za školskú a mimoškolskú prácu). 

19. Dôsledne dodržiavať dozor v priestoroch školy pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní i v čase 

mimo vyučovania v priestoroch, kde by k šikanovaniu mohlo dochádzať. 

20. Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, rozvíjať ich záujmy. 

21. Priebežne vyhodnocovať schránku šikanovania, oboznámiť so sťažnosťami triednych učiteľov, 

výchovnú poradkyňu, koordinátorku a vedenie školy. 
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Postup pri riešení šikanovania: 
  

1. Zaistiť ochranu obetiam. 

2. Individuálny rozhovor s obeťou, môžu povedať, napísať, nakresliť, čo sa stalo a urobiť zápis o zistenej 

skutočnosti. 

3. Individuálny rozhovor s agresorom, nech napíše, čo sa stalo a tiež zhotoviť zápis. 

4. Prediskutovať s útočníkom čo sa stalo, ako porušil pravidlá správania. 

5. Nájsť vhodných svedkov /nikdy nekonfrontovať obeť a agresora!/. 

6. Kontaktovať rodičov, rozhovor osamote s rodičom obete a rodičom útočníka. 

7. Viesť o šikanovaní záznam s popisom mien, prostredia, času, spôsob, častosť, príčina, závery, postihy. 

Neuznávať falošné výhovorky o nehode, zo srandy, bola to iba hra a pod. 

8. Ak bolo dieťa zranené, vyfotografovať zranenia. 

9. Kontaktovať CPPPaP, príp. PZ, udeliť výchovné opatrenia, znížiť známku zo správania. 

10. Naučiť dieťa obranné stratégie. 

11. Využiť anonymný dotazník. 

12. Naďalej monitorovať situáciu. 

 

Opatrenia na riešenie situácie: 
 

Pre obete: 

a) možno odporučiť rodičom obetí spoluprácu s CPPPaP Levice, vyhľadať odbornú pomoc; 

b) zorganizovať skupinový program v spolupráci s CPPPaP Levice; 

c) zvýšiť informovanie rodičov. 

 

Pre agresorov: 

a) odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc; 

b) výchovné opatrenia: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy 

    zníženie známky zo správania (podľa závažnosti situácie); 

c) preloženie žiaka do inej triedy; 

d) odporučenie rodičom na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre, 

    oznámenie polícii, ak je podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu. 
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Príloha č. 5 

Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom 

prostredí 

 
Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a 

Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na úrovni škôl a školských 

zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov. Článok 33 Dohovoru 

o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných 

látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie. 

 

Žiakom je prísne zakázané:  

- nosiť, šíriť, prechovávať a užívať legálne (tabak a alkohol) a nelegálne návykové látky v škole, v 

školských zariadeniach a na akciách organizovaných školou  

 

Škola v záujme prevencie drogových závislostí zabezpečí: 

- koordinátorka primárnej prevencie vypracuje ročný plán, ktorým sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci 

školy 

- koordinátorka primárnej prevencie poskytuje informácie pedagógom z oblasti primárnej prevencie – metódy, 

formy práce 

- triedny učiteľ je povinný monitorovať situáciu v tejto oblasti vo svojej triede, venovať pozornosť 

preventívnym aktivitám zameraným proti šíreniu drog v školskom prostredí 

- všetci pedagogickí pracovníci spolupracujú s výchovným poradcom a koordinátorom protidrogovej 

prevencie 

- pedagogický dozor v čase prestávok kladie dôraz na kontrolu sociálnych zariadení a skrytých priestorov 

školy  

- organizovanie mimoškolských aktivít s cieľom odpútať žiakov od myšlienok na užívanie, prechovávanie a 

distribuovanie drog 

- realizovať projekt „Zdravá škola“ 

- rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a samosprávou školy, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy 

- po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy oboznámiť rodičov s opatreniami, ktoré škola vymedzila v 

školskom poriadku proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí; rodičia oboznámenie 

potvrdia svojim podpisom 

- pri príprave a realizácii preventívnych projektov využívať odbornú pomoc a spoluprácu centier výchovnej a 

psychologickej prevencie. 

 

1. Postup pri riešení požitia alkoholu: 

Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka. 

Po súhlase zákonného zástupcu žiaka pedagogický pracovník vyzve žiaka k dychovej skúške prístrojom, 

ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi. 

Pri skúške sú prítomní svedkovia – napr. ďalší pedagogickí pracovníci. 

O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše. 

Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka. 

Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie. 

Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka. 

V prípade, ak žiak odmietne podrobiť sa dychovej skúške, spíše sa o tejto udalosti zápisnica za prítomnosti 

svedkov, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré žiak vykazuje, a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil 

alkoholický nápoj. 

Pedagogická rada rozhodne o postihu žiaka. Zápisnica bude zaslaná rodičom, podobne ako aj rozhodnutie o 

sankcii. 

Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, závažným spôsobom narušuje 

školské vyučovanie, bude privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, prípadne polícia a bezodkladne zákonný 

zástupca. 
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Priestupok bude prerokovaný pedagogickou radou a výsledok riešenia oznámený zákonnému zástupcovi 

žiaka.  

 

2. Postup pri riešení fajčenia: 

O porušení školského poriadku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní, svedkovia. 

O porušení školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka. 

Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie. 

Zákonnému zástupcovi žiaka sa oznámi sankcia za porušenie zákazu fajčenia. 

 

3. Postup pri riešení užívania iných návykových látok: 

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. 

O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. 

V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej rade a uloženie 

výchovného opatrenia. 

Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi. 

 

4. Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok: 

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. 

O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. 

Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie. 

Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. 

 

5. Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok: 

Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše zápisnica, ktorá bude 

zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka. 

Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie. 

Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka. 
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Príloha č. 6 

Základná škola, Saratovská ul. 85, 934 05 LEVICE 
 

Záznam o poučení žiaka/žiačky školy o vstupnej inštruktáži 

z predpisov na zaistenie BOZP na škole v rámci školského poriadku 

 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a/ oboznámený/á/ so zásadami bezpečného správania sa. Bol 

som upozornený/á/ o zdrojoch a príčinách, ktoré spôsobujú najčastejšie úrazy, požiare, resp. prevádzkové 

nehody ako aj so základnými predpismi z oblasti BOZ, PO a CO v 

 

................................................................................ 

 

Trieda: ................................... 

Dátum: ................................... 

Vyučujúci, ktorý poučenie vykonal: .................................................. 

 

P.č. Meno a priezvisko žiaka Podpis žiaka 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   
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Príloha č. 7 

Informovaný súhlas  –  organizovanie hromadných školských akcií v školskom roku .................... 

 

V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších  predpisov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní 

hromadných školských akcií. 

 

Vyjadrenie zákonného zástupcu 

Svojím podpisom súhlasím, aby sa môj syn/dcéra ..................................................................., žiak/žiačka ................ triedy 

zúčastňoval/a počas školského roka na podujatiach, vychádzkach, exkurziách, divadelných a filmových predstaveniach, ktoré 

súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom v súlade s § 2 písm. y) Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a potvrdzujem, že som bol riadne poučený o dôsledkoch 

môjho súhlasu. Žiak bol poučený o školskom poriadku a zásadách bezpečnosti a ochrane zdravia. 

 

V Leviciach, dňa ................................     ................................................ 
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DODATKY 
 

Dodatok č.1    

 
Bezpečnostné pravidlá prác v školskom areáli 
 

1.  Žiaci vstupujú do skladu náradia a na školský pozemok v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú jeho pokyny 

o bezpečnosti pri práci. 

2.  Žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie, obutú pevnú obuv. 

3.  Žiaci môžu zdvíhať bremená do max. hmotnosti 10 kg. 

4. Žiaci sú zodpovední za náradie s ktorým pracujú, v prípade poškodenia náradia nahlásia poškodenie  

učiteľovi. 

5.  Pracovné nástroje sú povinní nosiť ostrou hranou nadol. 

6.  V školskom areáli počas práce nejedia a nepijú nápoje. 

7.  Pri práci sú povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov. 

8.  V prípade poranenia sú túto skutočnosť povinní ihneď ohlásiť vyučujúcemu. 

9.  Po práci si umyjú ruky. 

10.  Žiaci po ukončení práce očistia náradie. 

11.  Sklad náradia uzatvára vyučujúci a skontroluje stav náradia. 

12.  Žiaci zo školského areálu zásadne odchádzajú pod vedením vyučujúceho. 

 

Dodatok č.2    
 

Prevádzkový poriadok v učebni výtvarnej a hudobnej výchovy 

 
1. Vstup do odbornej učebne je povolený len v čase určenom platným rozvrhom hodín a za prítomnosti 

vyučujúceho. 

2. V mimo vyučovacom čase  sa žiaci v odbornej učebni môžu zdržiavať len pod dozorom vyučujúceho. 

3. V odbornej učebni sa nesmie konzumovať jedlo a nápoje. 

4. V odbornej učebni majú žiaci pridelené pracovné miesta nie je možné ich svojvoľne meniť bez 

vedomia vyučujúceho. 

5. Pracovný priestor môže žiak opustiť len s povolením vyučujúceho. 

6. Prenášať pracovné predmety a pomôcky v odbornej učebni bez vedomia vyučujúceho je zakázané. 

7. Poškodenie zariadenia v odbornej učebni žiak okamžite hlási vyučujúcemu. Vlastnou vinou spôsobené 

škody na zariadení odbornej učebne žiaci v plnej výške hradia. 

 

Žiaci sú povinní dodržiavať : 

- školský poriadok 

- pracovný poriadok v odbornej učebni 

- pokyny pedagogických zamestnancov 

- pokyny ostatných zamestnancov 

- bezpečnostné predpisy 

- žiaci majú zakázané siahať na elektrické zariadenia a  manipulovať  s nimi 

- žiaci sú povinní správať sa tak, aby nespôsobili úraz svojej osobe, alebo iným osobám 

- šetrne sa správať k zariadeniu učebne 

- po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu 

- počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne 

- každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu 

Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku. 

Dodatok č.3    
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Navýšenie počtu žiakov triedach v školskom roku  2013/2014 
 

Škola:   ZŠ Saratovská ul. 85,    93405   L E V I C E     

Školský rok: 2013/2014 

Podľa § 29 ods.5 a § 29ods.13 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  podľa § 153 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a  vzdelávaní (školský zákon)  

rozhodol riaditeľ školy o počte žiakov  takto: 

 

Počty  tried v jednotlivých triedach  v  školskom roku 2013/2014: 

 
TRIEDA 

Počet 
všetkých žiakov 

Z  toho 
integrovaných 

Navýšenie 
počtu žiakov o: 

1.A 23 0 1 

1.B 20 1 0 

1.C 23 1 3 

2.A 18 2 0 

2.B 16 2 0 

2.C 19 1 0 

3.A 22 3 3 

3.B 23 0 0 

4.A 17 0 0 

4.B 17 1 0 

4.C 20 2 0 

5.A 24 3 2 

5.B 16 3 0 

6.A 19 5 1 

6.B 20 2 0 

6.C 19 7 5 

7.A 26 4 6 

7.B 25 4 5 

8.A 17 3 0 

8.B 20 2 0 

8.C 16 2 0 

9.A 26 4 6 

9.B 28 3 6 

  

Odôvodnenie: 

V zmysle § 29 ods. 13  zákona  č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na prekročenie počtu žiakov v triedach 

splnené požiadavky podľa zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky  MZ SR č. 

527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia  pre deti a mládež. 

- prestupu žiakov z inej školy 

- integrácia bola schválená  v priebehu   PŠD  a tiež počas  školského roku 2013/14 

- integráciu žiadal zákonný zástupca a odmietol akékoľvek iné možnosti a návrhy zo strany RŠ 

- presun žiakov do tried v rámci ročníka nie je možný aj z dôvode RUP, ktorý nám určuje celkový                             

  počet vyučovacích hodín v jednotlivých triedach 
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Dodatok č.4 
Prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 27.1.2014 pod uznesením č. 95/14 a platný od 

1.2.2014 

 

Zásady slušného správania sa v školskej jedálni 

 
1. V školskej jedálni /ďalej ŠJ/ sa môže stravovať každý žiak, ktorý má uhradený poplatok za stravu podľa 

VZN č.1/2011.  

2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed od 12,00 do 14,15 hodiny.  

3. Pred vstupom do jedálne si žiaci ISCED2 ukladajú aktovky a ostatné veci do šatníkových skriniek 

a v sprievode vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny sa disciplinovane presunú do ŠJ a žiaci z družiny 

v sprievode vychovávateliek ŠKD. 

4. Zaradia sa do radu, nepredbiehajú sa, nekričia, správajú sa slušne a do jedálne vstupujú len na pokyn 

vychovávateliek ŠKD alebo prítomného dozor vykonávajúceho pedagóga.  

5. V ojedinelých prípadoch (dochádzanie na autobus, rodinné dôvody, krúžková činnosť a pod.) bude 

žiakovi umožnený prednostný odber obeda len po predchádzajúcom dohovore a súhlase dozorkonajúceho 

učiteľa, príp. po konzultácii triedneho učiteľa, vedúceho krúžku, rodiča... s dozorkonajúcim učiteľom. 

6. V ŠJ sa žiaci ISCED2 správajú samoobslužne – keď sa dostanú k okienku na výdaj stravy, samostatne 

samostatne a svojpomocne si prinášajú hlboký tanier, príbor, druhé jedlo, pitie a  odnášajú stolový servis na 

určené miesto po konzumácii jedla. Žiakom ISCED1 pomáhajú pri stolovaní vychovávateľky ŠKD a 

pedagogický dozor.  

7. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správajú slušne, kultúrne, nebehajú, nevykrikujú. Dbajú na 

kultúrnosť stolovania, dodržiavajú hygienické zásady, neničia  zariadenie ŠJ, obrusy, príbory. Nenechávajú 

po sebe odpadky, nesiahajú iným do jedla, udržujú čistotu.  

8. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne i prítomných  pedagógov.  

9. V prípade rozliatia jedla alebo nápoja riešia situáciu za pomoci dozorujúceho  pedagóga a pani kuchárok 

ŠJ, ktoré práve nevydávajú obed.  

10. V školskej jedálni sa zdržujú len nevyhnutnú dobu na obed.  

11.Žiaci a tie osoby, ktoré sa nestravujú v ŠJ, majú zakázaný  vstup do priestorov školskej jedálne 

s výnimkou tých rodičov, ktorí si prídu vyzdvihnúť obed svojho dieťaťa v prvý deň jeho neprítomnosti 

v škole. 

12. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak 

dočasne vylúčený zo školského stravovania.  / napr. zistenie bratia stravy iným žiakom, znehodnotenie 

stravy/vhodením chleba do polievky, naliatím nápoja do polievky, zásah spolužiakom do jedla a iné/  
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Dodatok č.5 

 

Navýšenie počtu žiakov triedach v školskom roku  2014/2015 
 

Škola:   ZŠ Saratovská ul. 85,    93405   L E V I C E     

Školský rok: 2014/2015 

Podľa § 29 ods.5 a § 29ods.13 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a  podľa § 153 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a  vzdelávaní (školský zákon)  

rozhodol riaditeľ školy o počte žiakov  takto:  ( k 15. 09. 2014) 

 

 
Počty žiakov v jednotlivých triedach vrátane začlenených žiakov 

      

Trieda: Počet 
všetkých 
žiakov 

Z toho 
začlenených 

Navýšenie 
počtu ž. o 

PŠD v 
zahraničí 

§29, 
ods.13,pís
m. a - f 

I.A 22     

I.B 19 1    

I.C 21   1  

II.A 24     

II.B 22 3 3  b 

II.C 22 3 3  c 

III.A 18 2  1  

III.B 16 3    

III.C 20 1    

IV.A 23 3 4 1 a, c 

IV.B 23   2  

V.A 26 2    

V.B 27 3 4 3 a, c 

VI.A 24 3    

VI.B 22 2    

VII.A 18 5    

VII.B 18 3  2  

VII.C 19 7 4 1  

VIII.A 26 4 5  a, c 

VIII.B 24 4 3 1  

IX.A 24 4 3  c 

IX.B 17 3    

IX.C 20 3    

 495 59 8 12  

 

Odôvodnenie: 

V zmysle § 29 ods. 13  zákona  č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na prekročenie počtu žiakov v triedach 

splnené požiadavky podľa zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky  MZ SR č. 

527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia  pre deti a mládež. 

- prestupu žiakov z inej školy 

- integrácia bola schválená  v priebehu   PŠD  a tiež počas  školského roku 2013/14 a šk.r. 2014/15 

- integráciu žiadal zákonný zástupca a odmietol akékoľvek iné možnosti a návrhy zo strany RŠ 

- presun žiakov do tried v rámci ročníka nie je možný aj z dôvode RUP, ktorý nám určuje celkový                             

  počet vyučovacích hodín v jednotlivých triedach 
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Dodatok č.6 
 

Prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 02.09.2016 pod uznesením č. 41 a platný od 

05.09.2016 

 

Hodnotenie správania – opatrenia na posilnenie správania 

 

13. Okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania (zákon č. 245/2008 Z.z.) 

 - Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo narúša 

výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným žiakom vzdelávanie, môže učiteľ použiť 

ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a jeho umiestnenie do 

samostatnej, na to špeciálne určenej miestnosti za prítomnosti špeciálneho pedagóga, ktorý vykonáva nad 

žiakom dozor do prevzatia žiaka jeho zákonným zástupcom. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného 

zástupcu, v prípade potreby aj zdravotnú pomoc, resp. zástupcov policajného zboru. 

 - Ochranné opatrenie – okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania slúži na upokojenie žiaka. 

O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ alebo ním poverený pedagogický alebo 

odborný zamestnanec školy písomný záznam. 

 

Príloha č. 5 – Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 

 

V záujme prevencie ochrany zdravia je v škole zakázaná konzumácia energetických nápojov. Konzumácia 

takýchto nápojov deťmi a mládežou vplýva na zdravie vzhľadom na vysoký obsah kofeínu a cukru v týchto 

nápojoch. Tieto nápoje sa spájajú so širokou škálou zdravotných ťažkostí a rizikovým správaním 

školopovinných detí. 
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Dodatok č.7 
 

Prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 15.11.2016 pod uznesením č. 53 a platný od 

16.11.2016 

 

 

Prevencia proti pedikulóze (zavšivaveniu) 

Prevencia: 

 zabezpečiť informovanosť všetkých rodičov žiakov navštevujúcich školu o prevencii výskytu vší a 

ich povinnostiach 

 rodičia zodpovedajú za dodržiavanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny 

vrátane:  

o častej výmeny osobnej a posteľnej bielizne 

o prania bielizne pri vysokých teplotách 

o prania a dezinsekcie čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov 

o  pravidelných prehliadok vlasov detí 

o  poslať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd 

o  ihneď informovať triedneho učiteľa, vedenie školy o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom 

zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení 

Opatrenia pri výskyte vší v škole 

 triedny učiteľ (prípadne iná poverená osoba) bude vykonávať preventívne opatrenia pravidelným 

sledovaním možného výskytu vší v žiackom kolektíve 

 pri akomkoľvek podozrení učiteľa (inej osoby) na možný výskyt vší oznámiť túto skutočnosť 

neodkladne vedeniu školy a rodičovi, vedúcemu zariadenia ŠKD 

 učiteľ dohliadne, aby vrchný odev žiaka podozrivého zo zavšivavenia nebol uložený spoločne v šatni 

na vešiaku s odevmi ostatných žiakov 

 učiteľ rodičovi odporučí, aby navštívil príslušného obvodného detského lekára a podľa jeho pokynov 

zabezpečil odvšivavenie svojho dieťaťa 

 vedenie školy zabezpečí informovanie rodičov, že sa v škole vyskytli vši  

 v spolupráci s rodičmi je nevyhnutné zabezpečiť v čase zavšivavenia triedneho kolektívu dezinsekciu 

aj u zdravých žiakov 

 vedenie školy požiada rodičov o súčinnosť, aby priebežne kontrolovali deti a v prípade zistenia 

zavšivenia neodkladne informovali školu, ktorá bude následne postupovať v zmysle vyššie 

uvedených opatrení 

 opätovný nástup žiaka do školy bude možný až po predložení potvrdenia od lekára, že žiak už nie je 

chorý 
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Dodatok č.8 
 

Prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 20.09.2017 pod uznesením č. 54/17 a platný od 

21.09.2017 

 

Úprava organizácie a priebehu lyžiarskeho a snowboardingového kurzu (ďalej iba kurzu) v súlade s platnou 

legislatívou – Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku vydaná 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 30 

ods. 7 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu. 

Čl.3 Výcvik v základnej škole 

(1) Základná škola organizuje výcvik po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka. 

(2) Výcvik trvá 5 až 7 dní v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín. Výcvik počas jedného výcvikového 

dňa trvá spravidla šesť hodín. V tretí deň výcviku sa odporúča voľný poldeň. Do trvania výcviku sa 

nezapočítava čas strávený dopravou na miesto konania výchovno-vzdelávacej aktivity. 

(3) Pre žiakov základnej školy možno uskutočňovať výcvik v mieste sídla základnej školy, v jeho 

najbližšom okolí alebo formou školy v prírode. 

(4) Počet pedagogických zamestnancov sa ustanovuje tak, aby jedno lyžiarske družstvo tvorilo najviac 15 

žiakov a jedno snoubordingové družstvo najviac 10 žiakov.  

§ 7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

(5) Základným školám sa poskytuje príspevok na výcvik prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva 

alebo rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Čl. 5 Plánovanie výcviku 

(1) Školy, ktoré majú vhodné terénne a klimatické podmienky, organizujú výcvik spravidla dennou 

dochádzkou v mieste sídla školy alebo v najbližšom okolí školy na lyžiarskych tratiach. 

(2) Ak sa výcvik uskutočňuje formou výchovno-vzdelávacieho zájazdu na lyžiarskych tratiach v školách, 

ktoré nemajú vhodné terénne a klimatické podmienky na výcvik, škola najmenej 30 dní pred začiatkom 

konania výcviku požiada regionálny úrad verejného zdravotníctva, príslušný podľa miesta konania výcviku o 

posúdenie zotavovacieho podujatia.  

§ 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

(3) Pri obstaraní služby alebo tovaru, na ktoré sa použije príspevok podľa článku 3 ods. 5 a článku 4 ods. 5 

sa postupuje podľa osobitného predpisu. 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

(4) Na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na zotavovacom podujatí škola  zabezpečí odborne spôsobilú 

osobu (ďalej len „zdravotník“), ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností 

lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho záchranára podľa osobitného predpisu. 

§ 5 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. 

(5) Riaditeľ školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec (ďalej len „vedúci výcviku“) pred 

uskutočnením výcviku poučí vyslaných zamestnancov a deti alebo žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

O poučení vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. 

(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka predloží riaditeľovi školy potvrdenie lekára všeobecnej 

ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti absolvovať výcvik a písomné vyhlásenie 

zákonného zástupcu podľa osobitného predpisu.  
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§ 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z. 

(7) Výcviku sa môžu zúčastniť aj deti alebo žiaci so zdravotným znevýhodnením po predložení potvrdenia 

podľa odseku 6. 

(8) Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením na 

výcviku má jeden pedagogický zamestnanec v skupine najviac osem žiakov; ak ide o žiakov  

a) slabozrakých, nepočujúcich alebo telesne postihnutých, najviac šesť žiakov, 

b) so zvyškami zraku a žiakov, ktorí sa vzdelávajú v triede zriadenej ako trieda   s individuálnym 

vzdelávacím programom, jedného žiaka. 

 

(9) Pre deti alebo žiakov, ktorí sa výcviku nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ školy náhradné vzdelávanie. 

(10) Vedúci výcviku vypracuje plán organizácie činnosti detí alebo žiakov počas výcviku. 

(11) Vedúci výcviku predkladá riaditeľovi školy najneskôr tri dni pred plánovaným začiatkom výcviku 

dokumentáciu, ktorá obsahuje zoznam detí alebo žiakov vyslaných na výcvik, zoznam vyslaných 

zamestnancov na výcvik, prihlášky detí alebo žiakov na výcvik, informované súhlasy zákonných zástupcov, 

návrh časového harmonogramu služieb vyslaných pedagogických zamestnancov a návrh plánu organizácie 

činnosti detí alebo žiakov počas výcviku. 

(12) Deti alebo žiaci musia byť po celú dobu trvania výcviku poistení proti úrazom. 

 

Čl. 6 Organizácia výcviku 

(1) Organizáciu výcviku zabezpečuje riaditeľ školy alebo vedúci výcviku. 

(2) Vedúci výcviku postupuje podľa pokynov riaditeľa školy a zodpovedá najmä za riadnu prípravu, 

bezpečnosť a ochranu zdravia detí alebo žiakov, priebeh                  a organizáciu výcviku a kontrolu výstroja 

detí alebo žiakov počas výcviku. Vedúci výcviku zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade so 

školským vzdelávacím programom a dbá o dôsledné dodržiavanie denného programu. Vedúci výcviku môže 

viesť jedno družstvo detí alebo žiakov, ak tým nie je ohrozený výkon jeho činnosti ako vedúceho výcviku. 

(3) Vedúci výcviku v súčinnosti so zdravotníkom vopred dohodnú jedálny lístok detí alebo žiakov. 

(4) Súčasťou výcviku okrem zjazdového lyžovania môžu byť aj základy bežeckého lyžovania a turistiky na 

bežeckých lyžiach; súčasťou výcviku v materskej škole sú hry so snehom. 

(5) Žiaci mladší ako 15 rokov musia mať počas výcviku oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe 

viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. 

(6) Súčasťou výstroja je ochranná prilba, lyžiarske okuliare a lyžiarske rukavice. Súčasťou výstroja pre 

snoubordingový výcvik je ochranná snoubordingová prilba, snoubordingové okuliare, snoubordingové 

rukavice s výstužou zápästia a chránič chrbtice. Odporúčanou súčasťou výstroja je chránič kostrče a bokov. 

(7) Po návrate z výcviku vedúci výcviku vypracuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a priebehu 

výcviku, zabezpečí archiváciu dokumentácie, ktorá obsahuje zoznam detí alebo žiakov zúčastnených na 

výcviku, zoznam vyslaných zamestnancov na výcvik, prihlášky detí alebo žiakov na výcvik, informované 

súhlasy zákonných zástupcov a zdravotnícky denník. 

Čl. 7 Personálne zabezpečenie výcviku 

(1) Pri personálnom zabezpečení výcviku sa postupuje tak, aby pracovný čas         a doba odpočinku 

vyslaných zamestnancov na výcvik bola v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou 

vyššieho stupňa na príslušný kalendárny rok. 

(2) Starostlivosť o zdravie detí alebo žiakov zabezpečuje vedúci výcviku spolu so zdravotníkom, ktorý je 

počas doby trvania výcviku prítomný na svahu. 
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(3) Organizáciu času žiakov mimo výcvik zabezpečuje ďalší pedagogický zamestnanec, ak ho na tento účel 

určí riaditeľ školy. 

(4) Inštruktor lyžovania je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie 

predmetu telesná výchova alebo predmetu telesná         a športová výchova alebo iný pedagogický zamestnanec 

s odbornou spôsobilosťou na výkon odbornej činnosti trénera alebo inštruktora športu. 

§ 83 a § 84 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

354/2016 Z. z. 

Čl. 8 Úhrada nákladov výcviku 

(1) Vyslaným pedagogickým zamestnancom, ktorí sú zamestnancami školy, sa náklady spojené s 

výcvikom uhrádzajú z prostriedkov školy poskytovaných na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku 

školy. 

§ 4 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

(2) Pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení vyslaným zamestnancom zabezpečujúcim výcvik sa 

postupuje podľa osobitného predpisu. 

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

(3) Z príspevku podľa článku 3 ods. 5 alebo článku 4 ods. 5 možno uhrádzať výdavky súvisiace s vyslaním 

inštruktora lyžovania a zdravotníka, ktorí nie sú zamestnancami školy organizujúcej výcvik, výdavky na 

dopravu, stravovanie, ubytovanie, poistenie žiakov proti úrazom a ostatné náklady spojené s výcvikom. 

(4) Lyžiarsky výstroj alebo snoubordingový výstroj dieťaťa alebo žiaka spravidla zabezpečuje zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka. 
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Dodatok č.9 
 

Prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 07.05.2018 pod uznesením č. 16/18 a platný od 

08.05.2018 

 

Doplnenie prílohy č.5 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí. 

 

Dopĺňa sa bod: Žiakom je prísne zakázané 

 

Zákaz fajčenia sa vzťahuje aj na výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak v zmysle § 7 ods. 1 

písmena c) Zákona č.377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) s poukazom na § 6 odst.1 písmena c) a § 8 ods.1 písmena ako aj § 8 odst.3 zákona. 

 

Zákonom je prísne zakázané nosiť, prechovávať a užívať aj iné látky, ktoré spôsobom aplikácie resp. svojim 

označením navodzujú dojem užívania návykovej látky (napr. elektronická cigareta, vodná fajka, 

nealkoholické pivo a pod.) 
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Dodatok č.10 
 

Prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 28.01.2019 pod uznesením č. 8/19 a platný od 

28.01.2019 

 

Doplnenie bodu Výkon práv a povinností žiakov v škole 

Dopĺňa sa bod: Práva a povinnosti žiaka 

     V predmetoch, v ktorých dochádza k deleniu žiakov do skupín, nie  je možné počas školského roka 

prestúpiť z jednej skupiny do druhej ako aj presunúť žiaka z triedy do triedy v ročníku. Prestúpiť je možné 

len z vážnych dôvodov na základe odporúčania odborníkov( pedopsychiatra, klinického psychiatra, 

špeciálneho pedagóga a pod.). Výnimky vždy schvaľuje RŠ. 

 

Vnútorný poriadok Školského klubu detí 

I. Úvodné ustanovenie 

Školský klub detí, ako súčasť Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice (ďalej len ŠKD) je výchovno-

vzdelávacie zariadenie, zabezpečujúce pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, 

činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na 

oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, 

nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa §116.(Z.z 324/2012, Čl. 9, bod 35).  

  

II. Riadenie a organizácia ŠKD 

4. Počet detí v oddelení určí riaditeľ školy, pri dodržaní požiadaviek podľa osobitného predpisu 

(vyhláška č.527/2007 Z.z. zákon č.124/2006 o BOZP) 

 

VI. Dochádzka detí 

Bod číslo 5 ( Ak v Rannom klube ŠKD presiahne počet detí 30, zabezpečuje pomoc pri dozore aj 

nepedagogický pracovník) sa vypúšťa. 

 

VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 

  Na základe pokynu Oddelenia školstva a vzdelávania v Leviciach sa vkladá sa bod číslo:  

  14. Postup pri neprevzatí dieťaťa do konca prevádzky ŠKD:  

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu 

svojho dieťaťa určené školským poriadkom. K týmto podmienkam patrí aj čas prevádzky ŠKD. V 

prípade, že si rodič do 17,30 hod. bez predchádzajúceho oznámenia  

o neskoršom prevzatí dieťaťa nevyzdvihne dieťa z ŠKD, vychovávateľka vykoná tieto kroky: 
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 telefonicky kontaktuje rodiča, alebo iné osoby uvedené v splnomocnení, aby si dieťa 

vyzdvihli, 

 kontaktná osoba pre prípad núdzového kontaktovania (meno, priezvisko,  

e-mail), príbuzenský vzťah (brat, sestra, cudzia osoba, iný príbuzný, strýko, bratranec, 

sesternica...) 

 ak sa nevie s rodičmi, či inými splnomocnenými osobami skontaktovať, počká do 18,00 hod., 

 ak dovtedy pre dieťa nikto z vyššie uvedených nepríde, kontaktuje mestskú políciu, ktorá 

okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom  

na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj 

mimo služobné času zamestnancov.  

 Upozornenie: Službu konajúca vychovávateľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho 

odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba!  

 

VIII. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD 

 

6. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, určilo Mesto Levice na 

základe VZN č.94 a dodatku č.7, sumou 10 € za jeden mesiac. Tento príspevok sa uhrádza 

bezhotovostným prevodom podľa pokynov účtovníčky školy  

na číslo účtu SK 46 5600 0000 0071 3740 0007. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť rok a do 

poznámky meno, priezvisko dieťaťa a triedu. 

 

    X. Pedagogická dokumentácia, tlačivá potrebné k evidencii žiakov 

     1. doplniť rozhodnutie o poplatku za ŠKD 
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Dodatok č.11 
 

Prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 30.08.2019 pod uznesením č. 74/2019 a platný od 

30.08.2019 

 

Doplnenie prílohy č.1 Prevádzkové poriadky  

Dopĺňa sa prevádzkový poriadok učebne geografie a dejepisu a aktualizuje sa prevádzkový poriadok 

jazykovej učebne 2, školskej dielne a školského pozemku. 

 
Prevádzkový poriadok v učebni geografie a dejepisu  

 
1. Na dverách odbornej učebni je zverejnený aktuálny rozvrh vyučovania. 

2. V prípade potreby  je možné využívanie učebne aktuálne meniť, najmä  pri praktických činnostiach 

žiakov. 

3. V čase , keď je učebňa voľná, sa môže využívať aj na vyučovanie iných predmetov.  

4. Vstupovať do odbornej  učebne môžu žiaci len v sprievode vyučujúceho.  

5. Bez dovolenia sa žiaci nemôžu vzďaľovať zo svojho miesta, nebehajú po učebni, pri presune na 

svoje miesto, k tabuli. 

6. Počas prestávok  sa žiaci zdržiavajú v učebni len v prítomnosti učiteľa . 

7. Učiteľ je povinný  oboznámiť žiakov s prevádzkovým poriadkom učebne a vyžadovať od nich 

dodržiavanie bezpečnostných pravidiel súvisiacich s jednotlivými činnosťami. 

8. Pri akejkoľvek činnosti sú žiaci povinní dbať na svoju bezpečnosť i na bezpečnosť svojich 

spolužiakov. Akékoľvek poranenie, úraz ihneď hlásia vyučujúcemu.  

9. Pri praktických činnostiach sa žiaci riadia pokynmi vyučujúceho, dodržiavajú pracovný postup.      

10.  Na vyučovanie si žiak prináša učebné pomôcky ( učebnicu, zošit, atlas, písacie potreby, žiacku 

knižku  ) podľa pokynov vyučujúceho. 

11. Ak žiak úmyselne poškodí zariadenie učebne alebo niektorú učebnú pomôcku, je povinný škodu 

nahradiť. Školský poriadok  platí aj v odbornej učebni. 

12. Žiaci majú zakázané svojvoľne manipulovať s IKT, nezodpovedne manipulovať s iným zariadením. 

13. Po skončení práce sú žiaci povinní skontrolovať svoje miesto, odovzdať  učebné pomôcky, urobiť 

poriadok  na svojom mieste. Ak  zistia nejaký nedostatok, upozornia vyučujúceho.  

14. Žiaci odchádzajú z  u učebne podľa pokynov vyučujúceho.                                      

15. Učiteľ po skončení na  vyučovacej hodiny uloží  využívané učebné pomôcky na svoje miesto, 

skontroluje učebňu a uzamkne ju.  Ak zistí prevádzkové nedostatky , nahlási ich nadriadenému. 

16. Učebňu je možné využívať i v popoludňajších hodinách , napr. : na prípravu žiakov  na olympiádu, 

na záujmovú činnosť a pod. 

17. V prípade mimoriadnej udalosti  volajte  tiesňové linky :   112 – integrovaný záchranný systém,  

155- zdravotná pomoc, 150 – hasiči, 158- polícia.             

 

Prevádzkový poriadok v jazykovej učebni 2 

 
1. Žiaci vstupujú do jazykovej učebne len v sprievode vyučujúceho 

2. Žiaci sa usadia podľa zasadacieho poriadku, svojvoľne sa nepremiestňujú 

3. Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúceho 

4. Žiaci nepoškodzujú vybavenie miestnosti. Akékoľvek poškodenie hlásia vyučujúcemu, ktorý závady 

zaeviduje do zošita k tomu určeného 

5. V prípade úmyselného poškodenia je zákonný zástupca žiaka povinný vzniknutú škodu nahradiť 

6. Žiaci nemajú povolený prístup k notebooku učiteľa 
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7. Na vyučovanie si žiak prináša učebné pomôcky ( učebnicu, zošit, časopis...) podľa pokynov 

vyučujúceho 

8. V učebni je zakázané konzumovať jedlo a nápoje 

9. Vyučujúci v spolupráci so žiakmi je povinný po skončení hodiny skontrolovať techniku, poriadok 

v učebni, vypnúť dataprojektor a uzamknúť triedu ( v letnom období aj vypnúť ventilátor). Po skončení 

poslednej hodiny v učebni sú žiaci povinný vyložiť stoličky a vyučujúci vypnúť notebook 

a dataprojektor, zavrieť okná. Vyučujúci je povinný si zistiť, či má v miestnosti ešte niekto vyučovanie 

alebo je to posledná hodina v laboratóriu v príslušnom dni. 

 
Prevádzkový poriadok školskej dielne 

 
1. V školskej dielni platí pre žiakov v plnom rozsahu školský poriadok. 

2. Do školskej dielne  vstupujú žiaci  len v sprievode učiteľa. 

3. Každý žiak má určené svoje pracovné miesto. 

4. Žiak pracuje v školskej dielni v pracovnom oblečení. 

5. Pred začiatkom práce žiak skontroluje stav  pracoviska a pomôcok.  

6. Pri každej činnosti sa žiak riadi  podľa pokynov učiteľa, rešpektuje bezpečnostné a hygienické  

zásady na ochranu zdravia. 

7. Ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby žiak nezranil seba ani 

spolužiaka. 

8. V priestoroch dielne je zakázané jesť, piť, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky. 

9. Pridelený materiál žiak využíva hospodárne. 

10. Každé poranenie alebo úraz žiak ihneď ohlási vyučujúcemu. 

11. Žiak pri práci používa pridelené náradie a nástroje.  

12. Úmyselné poškodenie zariadení a nástrojov musí žiak uhradiť. 

13. Po skončení práce žiaci urobia na svojom pracovnom mieste poriadok. 

 

 

  Prevádzkový poriadok  prác na školskom pozemku 
 

1. Žiaci vstupujú do skladu náradia a na školský pozemok v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú jeho 

pokyny o bezpečnosti pri práci. 

2. Žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie, obutú pevnú obuv. 

3. Žiaci môžu zdvíhať bremená do max. hmotnosti 10 kg. 

4. Žiaci sú zodpovední za náradie s ktorým pracujú, v prípade  poškodenia náradia nahlásia poškodenie  

učiteľovi. 

5. Pracovné nástroje sú povinní nosiť ostrou hranou nadol. 

6. Na školskom pozemku počas práce nejedia a nepijú nápoje. 

7. Pri práci sú povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov. 

8. V prípade poranenia sú túto skutočnosť povinní ihneď ohlásiť vyučujúcemu. 

9. Po práci si umyjú ruky. 

10. Žiaci po ukončení práce očistia náradie. 

11. Sklad náradia uzatvára vyučujúci a skontroluje stav náradia. 

12. Žiaci zo školského pozemku zásadne odchádzajú pod vedením vyučujúceho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Dodatok č.11 
 

Prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 12.09.2019 pod uznesením č. 92/2019 a platný od 

12.09.2019 

 

Prevádzkový poriadok telocviční, športových ihrísk a šatní 
 

Telocvične, šatne pri telocvični a športové ihriská sú súčasťou priestorov areálu školy.  

Využitie:  

- vyučovacie hodiny povinnej telesnej výchovy  

- športovo – záujmová činnosť  

- pravidelné a príležitostné športové aktivity  

Priestory sú využívané: Základnou školou, Saratovská ul. 85, 934 05 Levice  

Ostatní užívatelia, ktorí majú súhlas riaditeľa školy  

Harmonogram využívania:  

1.Podľa rozvrhu hodín povinnej telesnej výchovy  

2. Podľa harmonogramu v mimovyučovacom čase.  

Zásady správania sa užívateľov:  
1. Vstup do telocvične a na ihriská je dovolený len v prezuvkách.  

2. Žiaci aj vyučujúci musia mať na vyučovacích hodinách telesnej výchovy a pri inej športovej činnosti 

mimo vyučovania cvičný úbor.  

3. Športový úbor pozostáva: ponožky, krátke nohavice, bavlnené tričko, tepláky,mikina a športová obuv. Za 

športovú obuv nepovažujeme prezuvky!  

4. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia byť stiahnuté 

gumičkou.  

5. Žiaci vstupujú do priestorov telocvične len v sprievode vyučujúceho.  

6. Po príchode zo šatní do telocvične žiaci nastúpia do určeného tvaru. Vyučujúci je povinný skontrolovať 

počet žiakov a ich ustrojenosť.  

7. Pri športovej činnosti je žiak povinný dodržiavať pravidlá cvičenia a dodržiavať pokyny a upozornenia 

vyučujúceho. Na žiakov v telocvični sa vzťahuje školský poriadok v plnom rozsahu. 

8. Žiaci, ktorí pre chorobu alebo úraz na vyučovacej hodine nemôžu cvičiť, túto okolnosť preukážu 

lekárskym potvrdením na začiatku vyučovacej hodiny. Oslobodení žiaci majú o tom potvrdenie od 

príslušného pediatra. Nie sú povinní byť v cvičebnom úbore, ale pomáhajú pri zapisovaní a meraní výkonov, 

pomocných prácach alebo vykonávať inú primeranú telesnú alebo športovú činnosť.  

9. Ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť priestor, v ktorom sa vyučuje, je povinný to pred odchodom 

nahlásiť vyučujúcemu. Obdobne nahlási aj svoj návrat.  

10. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, žiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej hodiny cennosti svojmu 

vyučujúcemu.  

11. Žiaci sami bez dozoru nesmú vstupovať do kabinetov TV a skladu, svojvoľne si brať lopty a iné 

športové potreby.  

12. Pri riadení telovýchovnej činnosti sa učiteľ nevzďaľuje z priestoru, v ktorom sa koná cvičenie. Ak z 

nevyhnutných príčin ho musí opustiť, je povinný:  

a. zabezpečiť pedagogický dozor právne zodpovednou osobou  

b. prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov.  

13. Pri športovej činnosti je zakázané žuť žuvačku.  

14. V telocvični a na športových ihriskách je zakázané jesť, piť alkoholické nápoje a fajčiť.  

15. Žiaci nesmú bez súhlasu pedagogického dozoru cvičiť na telocvičnom náradí.  

16. V telocvičniach, na ihrisku a v šatniach sa žiaci správajú slušne. Nesmú používať vulgárne slová, 

bezohľadné a nešportové správanie sa k spolužiakovi je neprípustné.  

17. Každé zranenie počas vyučovacej hodiny alebo krúžku je žiak povinný ihneď ohlásiť vyučujúcemu. 

18. Všetci užívatelia telocviční, ihrísk a šatní sú povinní šetriť ich zariadenie.  

19. Zariadenie šatní sa smie používať len na určené účely.  
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20. Po skončení športovej činnosti náradie je potrebné uložiť na určené miesto.  

21. Vyučujúci je povinný pred opustením priestorov telocvične a šatní skontrolovať poriadok.  

22. Nedostatky, priestupky a poškodenie školského majetku sú pedagógovia a žiaci povinní hlásiť vedeniu 

školy respektíve vyučujúcemu.  

 

 


