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Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom 

Školský poriadok 

Prerokovaný na zasadnutí Pedagogickej rady 19. 9.2011 

Článok I.  

Práva a povinnosti žiakov 

A) Práva žiakov 

1. Každý žiak má právo na vzdelanie. 

2. Žiak má právo rozvíjať svoj vlastný názor a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú 

zodpovednosť a klásť otázky k preberanej téme. 

3. Žiak má právo na ochranu pred rasovou a náboženskou diskrimináciou. 

4. Žiak má právo na individuálny výklad učiva, ktorému nerozumel. 

5. Žiak má právo byť medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. 

6. Žiak má právo na kvalitnú výuku. 

7. Žiak má právo na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických 

prácach. 

8. Žiak má právo požiadať o komisionálne preskúšanie. 

9. Žiak má právo vybrať si voliteľné a nepovinné predmety z ponúkanej škály, resp. 

svojím záujmom iniciovať i zriadenie ďalších - podľa počtu prihlásených žiakov. 

10. Žiak má právo podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej 

krúžkovej činnosti. 

11. Žiak má právo na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a demokracie. 

B)  Povinnosti žiakov 

1. Žiak chodí do školy pravidelne a zodpovedne sa pripravuje na vyučovanie. 

2. Správa sa podľa rád rodičov a učiteľov. 

3. Je zdvorilý, úctivý a slušný k zamestnancom školy, k rodičom a iným dospelým 

osobám i k svojim spolužiakom v škole i mimo nej. 

4. K spolužiakom sa správa priateľsky a pomáha im. 

5. Pričiňuje sa o dobré meno a česť svojej školy i triedy a váži si ich. 

6. Udržiava čistotu a hygienu vo svojej lavici, triede a ostatných priestoroch, v ktorých sa 

pohybuje, obzvlášť v sociálnych zariadeniach a v šatniach. 

7. Žiak sa správa tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a zdravie, alebo bezpečnosť a 

zdravie iných žiakov a nezapríčinil tak úraz. 

8. Nahlási úraz (aj drobný) a poškodenie svojho zdravia alebo zdravia spolužiakov 

najbližšiemu učiteľovi alebo inému zamestnancovi školy. 

9. Pred vyučovaním a po ňom: 

a) Žiak prichádza do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania a 

odchádza bezprostredne po jeho skončení. Dlhšie sa v škole môžu zdržiavať len 

žiaci, ktorí: 

 sa stravujú v školskej jedálni 

 zostávajú v školskom klube detí 

 zúčastňujú sa mimotriednej činnosti v rámci školy. 
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b) Po vstupe do budovy školy je žiak povinný prezuť sa do vlastných prezuviek, ktoré 

vyhovujú zdravotným a hygienickým požiadavkám - t.j. podrážka má 

protišmykovú úpravu; majú uzavretú špičku i pätu; ak sú ich súčasťou šnúrky, sú 

uviazané; a slúžia len na tento účel. 

c) Topánky, vetrovky a kabáty si odkladá do skrinky.  

d) Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiak využíva na opakovanie 

učiva a prípravu pomôcok na vyučovanie. 

e) Po skončení vyučovania žiak dá do poriadku svoje miesto (vyloží stoličku na 

lavicu, urobí poriadok v lavici a v jej okolí - vyzbiera väčšie odpadky a papiere, 

vyrovná lavice v rade) a riadi sa pokynmi učiteľa. K skrinkám odchádza 

organizovane a disciplinovane v sprievode vyučujúceho. 

10. Počas vyučovania: 

a) Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený (má vypracované 

ústne i písomné domáce úlohy; má požadované učebné pomôcky). 

b) Žiak je povinný nosiť do školy pridelené učebnice a školské pomôcky podľa 

rozvrhu hodín a podľa pokynov učiteľa. 

c) V triede a školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a 

udržiavať poriadok. 

d) Žiaci pozdravia vyučujúceho pred a po skončení každej vyučovacej hodiny 

povstaním. Sadnú si len na pokyn vyučujúceho. Na hodinách TŠV, VYV a TEH a 

pri písomných kontrolných prácach žiaci nevstávajú. V škole, v úradnom styku a 

na verejnosti zdravia žiaci zamestnancov školy Dobré ráno, Dobrý deň a oslovujú 

ich pán riaditeľ, pani zástupkyňa, pani učiteľka, pán učiteľ, pani vychovávateľka, 

pán školník, pani upratovačka, pani vedúca (ŠK), pani kuchárka. 

e) Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo vyučujúceho spýtať, prihlási sa zdvihnutím 

ruky. Keď ho učiteľ vyvolá, vzpriamene sa postaví a sadne si len na pokyn 

vyučujúceho. Počas vyučovania sa zaoberá výlučne vecami, ktoré súvisia s 

vyučovaním. Svojim správaním pomáha vyučujúcemu vytvárať v triede 

aktivizujúce prostredie a uplatňovať princíp efektívnosti vo vyučovacom procese. 

f) Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky pre 

príslušný predmet. Pred hodinou TŠV a TEH sa prezlečie do športového úboru 

(vrátane športovej obuvi určenej len na tento účel) alebo pracovného úboru. 

g) Do telocvične, školskej  dielne, kuchynky a odborných učební vstupuje len na 

pokyn vyučujúceho a v jeho sprievode. 

h) Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma alebo v školskom klube detí. Ak sa žiak 

nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať domácu 

úlohu, ospravedlní sa učiteľovi na začiatku hodiny. 

i) Žiak chodí na vyučovanie čisto a slušne oblečený (nie výstredne). Dbá na osobnú 

hygienu. Má vlastné hygienické vrecúško vybavené mydlom, toaletným papierom, 

uterákom. 

j) Šetrí vodou a elektrickou energiou. 

k) V odborných učebniach, v školskej dielni, kuchynke a v telocvični sa žiak riadi 

poriadkom týchto učební a pokynmi učiteľa. 

l) Veci iných žiakov nájdené v odborných učebniach alebo iných priestoroch školy 

odovzdá len príslušnému žiakovi. V prípade, že žiak chýba alebo je totožnosť 

majiteľa neznáma, odovzdá nájdenú vec svojmu triednemu alebo inému učiteľovi. 

 

11. Počas prestávok 

a) Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede. 

b) Počas malej prestávky: 

http://www.zspavlovceuh.sk/


Základná škola s materskou školou, Školská 3, 072 14  Pavlovce nad Uhom, www.zspavlovceuh.sk 

 

 dvere triedy ostávajú otvorené dokorán 

 žiakom sa zakazuje: 

o behať po triede 

o sedieť na laviciach 

o písať po tabuli 

o chodiť z triedy do triedy 

o kričať a obťažovať spolužiakov hlukom a nevhodným správaním 

o ohadzovať sa akýmikoľvek predmetmi alebo ich vyhadzovať z okna 

o vykláňať sa z okien a vykrikovať na okoloidúcich alebo ostatných 

spolužiakov z iných tried 

o poškodzovať nábytok a zariadenie triedy 

o ohrozovať svoju bezpečnosť a zdravie alebo bezpečnosť a zdravie svojich 

spolužiakov 

 žiakom je dovolené: 

o ísť na WC bez zbytočného zdržiavania sa v ich priestoroch 

o konzumovať vlastné jedlo a nápoje 

o pripravovať sa na nasledujúcu hodinu 

o slušne a priateľsky sa zhovárať so spolužiakmi na spoločensky prípustné 

témy 

o v prípade potreby vyhľadať niektorého z učiteľov 

a) Veľké prestávky žiaci trávia na chodbe alebo vo vymedzených priestoroch areálu 

školy. 

b) Po zazvonení na veľkú prestávku sa žiaci nesmú zdržiavať v učebni. 

c) Počas obedňajšej prestávky: 

 Žiaci, ktorí sú prihlásení na mimotriednu činnosť (záujmový krúžok) alebo sa 

zúčastňujú podujatia organizovaného školou disciplinovane čakajú vo 

vestibule školy. Je zakázané zdržiavať sa bez dozoru učiteľa v triede, na 

chodbách a schodiskách. 

 Žiaci môžu konzumovať vlastné jedlo alebo obedovať v školskej jedálni. 

 Pri stravovaní v školskej jedálni žiaci: 

o Dodržiavajú pravidlá spoločenského správania a osobnej hygieny. 

o Pri čakaní na obed nepredbiehajú spolužiakov, rešpektujú a dodržiavajú 

pokyny učiteľov. 

o Pri stravovaní sa riadia pokynmi vedúcej školskej jedálne a kuchárok. 

 

12. Mimo vyučovania 

a) Žiak je povinný slušne sa správať i mimo vyučovania, počas voľných dní a počas 

školských prázdnin. 

b) Svoj voľný čas využíva na zrekreovanie a načerpanie nových síl (čas určený na 

prípravu na vyučovanie nie je voľný čas). 

c) Ak žiak navštevuje niektorý odbor základnej umeleckej školy alebo záujmové 

krúžky v centre voľného času, je povinný informovať o tom triedneho učiteľa. 

 

13. Počas mimoškolských podujatí 

a) Za mimoškolské podujatia sa považujú všetky podujatia organizované školou a 

konané mimo jej budovy a areálu, napr.: škola v prírode, plavecký a lyžiarsky 

výcvikový kurz, exkurzie, vychádzky, školské výlety, návštevy divadelných 

predstavení, súťaže a olympiády, cvičenia v prírode, účelové cvičenia a didaktické 

hry a pod. 

http://www.zspavlovceuh.sk/


Základná škola s materskou školou, Školská 3, 072 14  Pavlovce nad Uhom, www.zspavlovceuh.sk 

 

b) Počas mimoškolských podujatí sa v plnom rozsahu na žiaka vzťahujú školské 

predpisy stanovené v tomto vnútornom poriadku školy. 

c) Na týchto podujatiach je okrem toho žiak povinný: 

 Dostaviť sa včas na miesto určenia 

 Spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa 

 Bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu 

 Dodržiavať ostatné bezpečnostné predpisy a pokyny vyučujúceho či vedúceho 

skupiny. 

 

14. Povinnosti týždenníkov 

a) Týždenníkov určuje triedny učiteľ. 

b) Týždenníci dbajú na čistotu a poriadok v triede, starajú sa o čistotu tabule. 

c) Podľa pokynov vyučujúceho prinášajú a odnášajú učebné pomôcky. 

d) Polievajú kvety v triede. 

e) Nahlásia vedeniu školy neprítomnosť vyučujúceho na hodine, ak trvá dlhšie ako 3 

minúty. 

f) Po vyučovaní skontrolujú, či v učebni netečie voda a zhasnú svetlá. 

Článok II. 

Uvoľnenie z vyučovania 

1. Uvoľnenie žiaka z vyučovania vopred požiada rodič alebo zákonný zástupca žiaka 

telefonicky alebo osobne: 

a) z jednej vyučovacej hodiny môže žiaka uvoľniť príslušný vyučujúci 

b) z jedného vyučovacieho dňa môže žiaka uvoľniť triedny učiteľ (v prípade jeho 

neprítomnosti zástupca riaditeľa školy) 

c) z dvoch a viac dní na základe písomnej žiadosti rodičov riaditeľ školy. 

2. Takto vymeškané vyučovacie hodiny sú ospravedlnené. 

3. Následne (po návrate do školy) bez predchádzajúceho vypýtania žiaka možno jeho 

neprítomnosť v škole ospravedlniť triednemu učiteľovi len predložením lekárskeho 

potvrdenia o absolvovaní lekárskeho vyšetrenia alebo o trvaní choroby či potvrdenia 

príslušného úradu o účasti na pohrebe príbuzného. 

a) Rodič je povinný v takomto prípade oznámiť dôvod neprítomnosti žiaka najneskôr do 

3 pracovných dní, inakšie vymeškané vyučovacie hodiny nebudú ospravedlnené. 

b) Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole je možné uznať: 

 chorobu žiaka 

 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky 

 náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov 

 mimoriadne udalosti v rodine žiaka 

 účasť žiaka na organizovanej športovej príprave a na súťažiach 

 iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia 

riaditeľa školy 

c) Uvoľniť žiaka na nákup v obchode počas vyučovania a prestávok alebo k lekárovi na 

lekárske vyšetrenie bez prítomnosti rodiča alebo inej dospelej osoby písomne 

poverenej rodičom nie je možné. 
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Článok III. 

Zákazy 

1. Je zakázané nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť alebo ohrozujú 

bezpečnosť a zdravie žiakov napr.: 

a) zbrane - ostré nože a ostré predmety, ktoré nie sú určené ako pomôcky na 

vyučovanie 

b) výbušniny - zábavná pyrotechnika 

c) drahé šperky, mobilné telefóny, wolkmany a CD-prehrávače, fotoaparáty a pod. 

d) karty a iné hry, ktoré nie sú určené vyučujúcim ako učebné pomôcky 

e) literatúru a časopisy pre dospelých 

f) neodôvodnene vyššie sumy peňazí 

g) cigarety, alkohol, iné omamné látky 

h) zapaľovač, zápalky a pod. 

2. Je zakázané otvárať a zatvárať okná a manipulovať so žalúziami vo všetkých priestoroch 

školy. 

3. Počas vyučovania, prestávok, po vyučovaní je zakázané fajčiť, konzumovať alkoholické 

nápoje a užívať omamné látky, propagovať ich alebo šíriť medzi spolužiakmi. 

4. Je zakázané používať mobilný telefón počas vyučovacích hodín, vyhadzovať z okien 

akékoľvek predmety alebo vrecúška naplnené vodou a oblievať sa vodou v priestoroch 

školy alebo v jej areáli. 

5. Je zakázané hrať akékoľvek hazardné hry o peniaze alebo o predmety stavené do hry za 

účelom výhry. 

6. Počas vyučovania a prestávok je zakázané opúšťať školskú budovu a areál školy bez 

povolenia vyučujúceho. Vyučovaním sa rozumie aj popoludňajšia mimotriedna činnosť a 

prestávkou aj prestávka na obed. 

 

Článok IV. 

Výchovné opatrenia pri nedbalej školskej dochádzke 

1. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na jednej až štyroch vyučovacích hodinách 

udelí žiakovi triedny učiteľ písomné napomenutie. 

2. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na viac ako štyroch vyučovacích hodinách 

udelí žiakovi riaditeľ školy písomné pokarhanie. 

3. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na viac ako 8 vyučovacích hodinách 

alebo za neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajúcu viac ako dva vyučovacie dni triedny 

učiteľ navrhne žiakovi zníženie známky zo správania o jeden stupeň. 

4. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín 

v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Takáto neúčasť 

žiaka na vyučovaní bude oznámená obci, v ktorej majú rodičia žiaka trvalý pobyt a 

Okresnému úradu v Michalovciach. Toto oznámenie má za následok odobratie 

rodinných prídavkov na 3 mesiace. 

5. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní na viac ako 60 

vyučovacích hodinách triedny učiteľ navrhne žiakovi zníženie známky zo správania o 

dva stupne. 
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6. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní na viac ako 150 hodinách 

triedny učiteľ navrhne žiakovi zníženie známky zo správania o tri stupne. 

7. Ak žiak vymešká viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín, riaditeľ školy 

oznámi túto skutočnosť Obecnému úradu v mieste trvalého bydliska žiaka s podnetom 

na priestupkové konanie. 

Článok V.  

Systém odmien a trestov 

1. Žiakovi môže udeliť pochvalu triedny učiteľ za: 

a) výborný prospech, ak v sledovanom období dosiahol samé jednotky 

b) vzornú dochádzku, ak v sledovanom období nevymeškal ani jednu vyučovaciu 

hodinu 

c) príkladné správanie, ak v sledovanom období nebol ani raz napomenutý či 

pokarhaný a svojím správaním bol príkladom pre ostatných žiakov 

d) pomoc učiteľom či spolužiakom (za pomoc spolužiakom môžu triednemu 

učiteľovi navrhnúť pochvalu žiaci) 

e) reprezentáciu školy 

2. Riaditeľ školy môže udeliť žiakovi pochvalu za: 

a) za reprezentáciu školy na súťažiach a olympiádach 

b) výborný prospech  

c) za výnimočný čin 

3. Za menej závažné porušenie vnútorného poriadku školy môže byť žiak potrestaný 

napomenutím alebo pokarhaním triedneho učiteľa alebo riaditeľky školy pred triedou 

alebo zhromaždením školy. 

4. Za opakované menej závažné previnenie alebo závažnejšie previnenie voči vnútornému 

poriadku školy môže byť žiakovi znížená známka zo správania o jeden stupeň a to 

napríklad za: 

a) Drzé a neslušné správanie sa k učiteľom alebo iným zamestnancom školy 

(odvrávanie, neochota poslúchnuť alebo neprimerané reakcie po upozornení na 

nevhodné správanie). 

b) Vyrušovanie spolužiakov a ich obťažovanie svojim správaním na vyučovacích 

hodinách a počas prestávok (hlučné správanie, nevhodné žartovanie, vysmievanie 

sa, fyzické obťažovanie nevhodnými dotykmi, strkaním, sácaním, štuchaním, 

pichaním, branie vecí spolužiakom zo žartu a bez dovolenia a ich skrývanie alebo 

predstieraná neochota ich vrátiť, slovné vyhrážanie bitkou a pod.). 

c) Sústavné neopodstatnené opúšťanie triedy počas malých prestávok aj napriek 

upozorneniam dozor konajúceho učiteľa. 

d) Úmyselné poškodzovanie školského majetku napr. písaním po povrchu lavíc, 

stoličiek a ďalšieho nábytku. 

5. Za závažné porušenie vnútorného poriadku školy môže byť žiakovi znížená známka zo 

správania o dva až tri stupne a to napríklad za : 

a) Neprimerané správanie sa k učiteľom a zamestnancom školy (vulgárne 

vyjadrovanie, nadávky, vyhrážky). 

b) Úmyselné psychické a fyzické ubližovanie spolužiakom, násilné obťažovanie, 

vyvolávanie bitky a účasť v nej, týranie spolužiakov zákazom nejakej činnosti, 

príkazom vykonať ponižujúcu činnosť, organizovaním neustáleho zosmiešňovania, 

ponižovania a zastrašovania, pod hrozbou násilia vyžadovanie peňazí, stravy alebo 

rôznych predmetov alebo zákaz komunikácie s vytypovanými spolužiakom a pod. 
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c) Krádež majetku školy, zamestnancov školy alebo žiakov. 

d) Hranie hazardných hier o peniaze alebo rôzne predmety a pod hrozbou násilia 

vymáhanie výhry. 

e) Úmyselné poškodenie majetku školy (napríklad kopaním do dverí, nábytku a pod.) 

f) Propagáciu, šírenie, prechovávanie, nosenie, užívanie a distribúciu drog a iných 

omamných látok akejkoľvek kvality, množstva a druhu vrátane cigariet a alkoholu. 

g) Fajčenie a užívanie alkoholických nápojov počas vyučovania, v čase 

mimotriednych a mimoškolských aktivít. 

h) Opakované bezdôvodné opustenie budovy, areálu školy a kolektívu počas 

vyučovania, mimotriednej a mimoškolskej činnosti. 

6. O tri stupne sa môže žiakovi znížiť známka zo správania za také závažné porušenie 

vnútorného poriadku školy ako : 

a) Úmyselné páchanie trestnej činnosti. 

b) Šikanovanie spolužiakov s následným ublížením na zdraví. 

c) Kyberšikana. 

d) Úmyselné poškodenie majetku školy vyššej hodnoty. 

e) Fyzické napadnutie dospelého človeka. 

Článok VI. 

Používanie mobilného telefónu 

1. V priestoroch školy je zakázané používať mobilný telefón. Žiak môže v 

odôvodnených prípadoch požiadať vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa o 

povolenie použiť mobilný telefón. Za odôvodnený prípad sa považuje: 

a) náhla nevoľnosť, úraz alebo choroba, 

b) oznámenie o neskoršom návrate zo školy. 

2. Odôvodnenosť a dôležitosť ostatných prípadov zváži učiteľ. 

3. Používanie mobilného telefónu v odôvodnených prípadoch sa obmedzuje na zavolanie 

zákonnému zástupcovi žiaka alebo inému blízkemu príbuznému.  

4. Iné využívanie mobilného telefónu (počúvanie hudby, hranie hier, používanie e-mailu 

a internetu, fotografovanie, natáčanie videa, nahrávanie rozhovoru, prenášanie 

fotografií alebo videí do iného mobilného telefónu a pod.) bez dovolenia učiteľa sa 

považuje za menej závažné porušenie vnútorného poriadku školy. Ak sa táto činnosť 

opakuje, môže učiteľ takému žiakovi navrhnúť zníženie známky zo správania o jeden 

stupeň. 

5. Za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy sa považuje:  

a) ak žiak bez dovolenia fotografuje, natáča video alebo robí hlasový záznam učiteľa, 

iného zamestnanca školy, návštevníka školy alebo žiaka školy v priestoroch školy, 

v jej areáli alebo počas vyučovania aj mimo sídla školy bez jeho súhlasu a takto 

vyhotovený záznam ďalej rozširuje alebo ho predtým upraví, alebo ak šíri 

skreslené alebo nepravdivé sms alebo mms správy alebo informácie 

prostredníctvom sociálnych sietí. Takéto konanie sa považuje za zásah do 

súkromia, preto môže učiteľ tomuto žiakovi navrhnúť zníženú známku zo 

správania o 2 až 3 stupne podľa závažnosti následkov žiakovho konania.  

b) ak žiak prostredníctvom mobilného telefónu získa výhodu pri zisťovaní vedomostí 

a zručností (písomnom, ústnom alebo praktickom). Vtedy môže učiteľ navrhnúť 

žiakovi zníženie známky zo správania o jeden stupeň. 

6. Ak žiak bez dovolenia použije mobilný telefón v priestoroch školy, môže mu ho 

vyučujúci alebo dozorkonajúci učiteľ odobrať a odovzdať žiakovmu triednemu 
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učiteľovi alebo niekomu z vedenia školy. Ten mobilný telefón vráti zákonnému 

zástupcovi žiaka, ktorý sa dostaví do školy na pohovor o žiakovi. 

7. Vyučujúci môže podľa vlastného uváženia vyzbierať od žiakov vypnuté mobilné 

telefóny počas vyučovacej hodiny, na ktorej sa píše písomná kontrolná práca. V takom 

prípade učiteľ vráti mobilné telefóny žiakom po ukončení práce, najneskôr po 

ukončení vyučovacej hodiny.  

 

Článok VII. 

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 

zamestnancami školy 

 

A) Vzájomné vzťahy medzi žiakmi  

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

Žiak nešikanuje svojich spolužiakov, nevydiera ich a neubližuje im. V priestoroch 

školy aj na mimoškolských podujatiach sa správa tak, aby neohrozoval seba a zdravie 

svojich spolužiakov Uplatňuje svoje práva, rešpektuje práva iných a plní si svoje 

povinnosti v zmysle tohto školského poriadku.  

B) Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi  

1. Žiaci sa správajú slušne k svojim pedagógom, rešpektujú ich pokyny, plnia si 

povinnosti vyplývajúce s výchovno-vzdelávacieho procesu a zo školského poriadku a 

v prípade vzniknutých problémov po-žiadajú o radu alebo o pomoc triedneho učiteľa. 

Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese akceptujú práva žiakov.  

2. Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a ďalšími zamestnancami školy  

3. Žiak uplatňuje pravidlá slušného spoločenského správania aj vo vzťahu k ostatným 

zamestnancom školy. 

 

Článok VIII. 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred 

sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných 

školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na 

začiatku školského roka triednym učiteľom. Každý žiak je povinný dodržiavať 
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všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov 

na predchádzanie úrazom. 

3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

4. Pri úraze poskytne vyučujúci prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo 

onemocnenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení 

informuje rodičov žiaka. Pri každom úraze sa spíše záznam o úraze. 

5. Prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do školy sa 

považuje za mimoriadne vážne porušenie školského poriadku a bude hodnotené v 

zmysle Metodických pokynov na hodnotenia a klasifikáciu žiakov a v spolupráci s 

políciou.  

6. Riaditeľ školy poverí niektorého pedagogického zamestnanca funkciou koordinátora 

prevencie, ktorý bude v spolupráci s výchovným poradcom, školským psychológom, 

triednymi učiteľmi, políciou, príp. ďalšími organizáciami koordinovať ochranu žiakov 

pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou a násilím. 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za škodu 

Za všetky škody, ktoré žiak zapríčiní úmyselne alebo z ľahostajnosti, je zodpovedný 

rodič alebo zákonný zástupca žiaka. Je preto povinný poškodenú vec na vlastné náklady 

opraviť alebo v prípade neopraviteľnosti nahradiť ju, pričom náhrada musí byť aspoň na takej 

kvalitatívnej úrovni, ako vec poškodená. V prípade, že rodič alebo zákonný zástupca žiaka nie 

sú schopní vec opraviť alebo nahradiť, sú povinní zaplatiť za spôsobenú škodu v rozsahu 

určenom škodovou komisiou. 

Článok X. 

Práva a povinnosti rodičov (zákonných zástupcov) 

1. Rodič ( zákonný zástupca ) má právo: 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení 

poskytovali  žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so 

súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

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

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 

školy, 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom 

orgánov školskej samosprávy, 
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g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

2. Rodič ( zákonný zástupca ) je povinný:  

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

plnenie  školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 

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

výchovnovzdelávacie potreby, 

d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho 

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, 

ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

f) dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, 

g) dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade 

so školským poriadkom.  

 

 

 

V Pavlovciach nad Uhom, 16.9.2013           Mgr. Milan Zolota 

          riaditeľ školy 
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