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Organizácia vyučovania 
 

Vyučovanie v Základnej škole s materskou školou v Lednici je jednosmenné. 

 

Vyučovacie hodiny a prestávky: 

 

           1. hodina                        7.40  -    8.25   

           1. prestávka                    10 min 

           2. hodina                        8.35  –   9.20 

 2. prestávka                    10min. 

 3. hodina                        9.30  – 10.15 

 3. prestávka                   15min. 

 4. hodina                       10.30  – 11.15 

 4. prestávka                   10min. 

 5. hodina                       11.25  – 12.10 

 5. prestávka                   5min. 

 6. hodina                       12.15  – 13.00 
  

     Školský poriadok sleduje cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo 

pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý žiak chránil  práva svoje i svojich 

spolužiakov a aby sa riadil zásadami, ktoré umožňujú jemu i jeho spolužiakom nerušene sa 

vzdelávať a príjemne prežiť roky povinnej školskej dochádzky. 

 

     Pri tvorbe školského poriadku sa vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a  tých jej 

bodov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života v škole : 

Máš právo chodiť do školy. 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor. 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 

 

 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly: 

 
     I.         Príchod žiakov do školy 
     II.        Správanie  žiakov počas vyučovania 

     III.       Správanie žiakov cez prestávku 

     IV.      Odchod žiakov zo školy  

     V.        Dochádzka žiakov do školy 

     VI.       Starostlivosť o zovňajšok 

     VII.     Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

     VIII.    Povinnosti týždenníkov 

     IX.       Povinnosti žiakov mimo školy 

     X.        Práva žiakov 

     XI.       Starostlivosť o ochranu zdravia 

     XII.     Výchovné opatrenia 

     XIII.    Hodnotenie a klasifikácia 

     IV.      Záverečné ustanovenia 



 

I. Príchod  žiakov do školy 

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

     hodiny musíš už byť v triede. 

2.  Pred vchodom do budovy si očisti obuv, v šatni sa preobuj do prezuviek. Prezuvky majú     

     byť zdravotne nezávadné, pevné na nohe  a bezpečné, nemali by na podlahe zanechávať  

     čierne čiary. Nepoužívaj namiesto prezuviek cvičky a tenisky. 

3.  Vrchný odev  a obuv si nechávaj vo svojej skrinke na chodbe, pričom všetky  veci si z vreciek  

     vyber. 

4.  Do školy prichádzaj po chodníkoch, nie po trávnatých plochách. 

5.  Pri príchode do školy sa správaj k zamestnancom zdvorilo, pri stretnutí pozdrav „Dobré  

     ráno“. 

6.  Je zakázané pred vyučovaním ísť bez povolenia dozor konajúceho učiteľa na hornú chodbu  

     alebo do tried. 

 

II.  Správanie žiakov počas vyučovania 
 

1.   Na vyučovaní seď na mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ alebo vyučujúci. Bez povolenia  

      nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu. 

2.   Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nepútaj pozornosť  

      spolužiakov. 

3.   Ak chceš odpovedať alebo sa na niečo spýtať vyučujúceho,  prihlás sa zdvihnutím ruky. 

4.   Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj domáce a školské úlohy. 

5.   Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu, prípadne pokynov  

      učiteľa. 

6.   Do školy nenos mobil. Ak si ho predsa donesieš, pri príchode do školy ho vypni. Telefón   

      nechaj vypnutý aj počas prestávok. Ak nebudeš rešpektovať tieto pokyny, učiteľ ti ho môže  

      zobrať a odovzdá ho vedeniu školy a riaditeľ ho odovzdá len rodičovi. 

7.   Do školy nenos ani predmety, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť a pozornosť tvojich  

      spolužiakov  a ani predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.  

8.   Do školy nesmieš nosiť ani väčšie sumy peňazí,  cenné predmety , drahé šperky,  

      MP3 prehrávače, fotoaparáty a pod. Tieto ti môže učiteľ odobrať a vrátiť len rodičovi. Pri  

      strate predmetov, ktoré pri vyučovaní nepotrebuješ, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. 

9.   Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav ho  tým, že sa postavíš. 

      Sadni si na pokyn učiteľa.  Rovnako pozdrav učiteľa pri odchode z triedy. Na hodinách  

      VYV, TEV, pri písomkách a laboratórnych prácach nevstávaj. 

10. Na cvičenie na TEV používaj čistý telocvičný úbor umožňujúci bezpečné cvičenie. Na  

       hodinách TEH, PEC, SEE,  laboratórnych prácach , prípadne na VYV používaj pracovný  

      odev a obuv, resp. pracovný plášť. 

11. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, prípadne nemáš žiacku  

       knižku, ospravedlň sa na začiatku hodiny, počas hodiny už vyučujúci nemusí tvoje     

      ospravedlňovanie prijať. 

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

      Táto musí byť podpísaná vždy aspoň za uplynulý týždeň. 

14. Ak nemôžeš cvičiť na hodine TEV, odovzdaj doklad od lekára alebo od rodičov  

      vyučujúcemu. Ospravedlnenie od rodičov platí iba na jednu vyučovaciu hodinu. 

15. Pred hodinou TEV sa prezleč do úboru a hodinky, prípadne okuliare si nechaj v triede, ktorú   

      žiak vopred určený vyučujúcim uzamkne a kľúč mu odovzdá. 

16. Na TEV sa prezliekaj v triede tebe určenej. 



17. Na TEV, PVC, PEC, SEE, TEH schádzaj do šatne v prezuvkách, tam sa prezuj do športovej     

      a pracovnej  obuvi. 

18. Na hodiny, ktoré sa vyučujú mimo svojich tried, žiaci prichádzajú a odchádzajú pod vedením  

      vyučujúceho. 

 

III. Správanie  žiakov cez prestávku 
 

 1.  Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu hodinu, na použitie WC a pomôckari na  

      prípravu pomôcok.  

 2.  Cez veľkú prestávku nemusíš zostávať v triede, ale bezdôvodne sa nezdržuj na WC,      

      schodištiach a v šatni . Ak potrebuješ ísť do inej triedy, oznám to dozor konajúcemu  

      učiteľovi. Počas priaznivého počasia ideš na veľkú prestávku von, kde rešpektuješ pokyny            

      vyučujúcich. Prestávka je určená na oddych a desiatu. 

 3.  Desiatuj v triede.  Nebehaj s desiatou po chodbe a na WC. 

 4.  Papiere a odpadky hádž do koša. Nie je prípustné odhadzovať odpadky do záchodových mís,  

      pisoárov, umývadiel a voľne po školskom areáli. 

 5.  Manipulovať s oknami môžeš iba v prítomnosti vyučujúceho. Vykláňať sa z okien, prášiť    

      handru  a vyhadzovať odpadky  z okien je zakázané. 

 6.  Do kabinetov, zborovne, riaditeľne a kancelárie ekonómky choď len v nevyhnutných  

      prípadoch. Všetky potrebné záležitosti si vybavuj na hodine alebo cez triedneho učiteľa. 

 7.  Spory so spolužiakmi rieš bez použitia  fyzickej sily a snaž sa so spolužiakom riešiť situáciu      

      priateľsky . 

 8 . Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj dospelého.  

 9.  Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť tvojej hry. Neumlčuj a neponižuj  

      nikoho. 

10. Rešpektuj zákaz fajčenia,  používania alkoholických nápojov, drog, omamných látok,  

      energetických nápojov v škole a v celom areáli. Upozorni na tento zákaz aj tých, ktorí by  

      zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet , omamných látok, energetických nápojov  

      a alkoholických nápojov sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. 

11. Do odborných učební, dielne a kabinetov vchádzaj iba v sprievode učiteľa.  

12. Počas celého vyučovania ani cez prestávky nesmieš bez povolenia opustiť priestory areálu. 

 

IV. Odchod žiakov zo školy 

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

      vylož stoličku na stôl, zavri okno . 

2. Na pokyn učiteľa nastúp. Pod jeho vedením odíď z triedy do šatne, disciplinovane sa    

      prezuj, ulož si prezuvky do poličky a opusti budovu. 

3. Zo školy odchádzaj ihneď domov, nezdržuj sa bez dozoru v areáli školy.  

4. V priestoroch školy alebo areálu v čase mimo vyučovania sa môžeš zdržiavať len s vedomím 

učiteľa či vedúceho krúžku. 

5. Na popoludňajšiu činnosť krúžku čakaj na dolnej chodbe. 

 

 

V. Dochádzka žiakov 

 
1.   Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas podľa rozvrhu hodín. Vyučovanie môžeš  

      vymeškať len pre chorobu alebo vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš do školy prísť pre  

vopred známu príčinu, o uvoľnenie z vyučovania  požiada  písomne rodič deň vopred.  



2.   Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje na základe písomnej žiadosti rodiča  

     príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa  triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ   

     školy. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny  

     učiteľ ti  nemusí hodiny ospravedlniť. 

3.   Ak potrebuješ opustiť budovu školy počas dňa a máš viac ako 2 neospravedlnené hodiny,   

      učiteľ ťa uvoľní z vyučovania po osobnom prevzatí tvojím zákonným zástupcom. 

4.   Pri nepredvídanej príčine tvojej absencie v škole požiadaj rodičov, aby bezodkladne aspoň  

      telefonicky oznámili dôvod tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi. 

5.   Každú neúčasť na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť . V prípade choroby alebo inej  

      neodkladnej situácie ťa rodič môže ospravedlniť na jeden deň. Za ostatné dni tvojej  

      neprítomnosti je potrebné potvrdenie od lekára alebo inej inštitúcie Ak triedny učiteľ     

     nepovažuje dôvody za dostačujúce, vymeškané hodiny ti nemusí ospravedlniť. 

6. Počas polroka ťa rodič môže ospravedlniť 5-krát  na jeden deň, t.z., že nesmie nasledovať 5  

    dní za sebou. 

 7.   Ak potrebuješ ísť k lekárovi, navštív ho ráno a po vyšetrení sa vráť na vyučovanie alebo     

      nech ti rodičia dohodnú termín ošetrenia na neskorší čas. 

8.   Ak vymeškáš viac ako 40% z vyučovacích hodín jednotlivých predmetov, môže ti byť  

     navrhnuté komisionálne preskúšanie vyučujúcim alebo triednym učiteľom. 

 

VI. Starostlivosť žiakov  o zovňajšok 

 
1.   Do školy prichádzaj čistý a upravený, v slušnom oblečení.  

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

3.   Všetky vrchné časti odevu, prezuvky, obuv, športový odev a obuv si označ menom alebo  

       značkou. 

4.   Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, toaletný papier) a používaj ho. 

5.  Pred hodinou TEH a TEV sa prezleč do príslušného úboru, cvičiť v odeve alebo jeho častiach,  

      ktoré máš počas vyučovania je neprípustné. 

 

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a areál  

       školy 

 
1.   Tvojou povinnosťou je šetriť učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie. Ak tieto      

      úmyselne poškodíš, Tvoji rodičia škodu musia v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník    

      nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. 

2.   Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané. 

3.   Ak prejdeš z jednej školy na druhú počas školského roka, učebnice odovzdáš na škole, kde    

skončíš školský rok. 

4.   Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku.  

5.   Šetri elektrickou  energiou a vodou. 

6.   Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy nástenky a pod.). Škody  

      budú musieť nahradiť tvoji rodičia. 

7.   Zakazuje sa odkladať si veci na radiátory, sedieť na radiátoroch v triedach alebo na krytoch  

      na chodbách, sedieť na kvetináčoch. 

8.   V priestoroch školského areálu  v dopoludňajších i  popoludňajších hodinách je   zakázané:       

            - bicyklovanie po trávnikoch a poškodzovanie zelene 

            - lezenie po stromoch a trhanie ovocia 

            - naháňať sa a hrať v sadbových priestoroch a ničiť okrasné a úžitkové rastliny  

           - vynášať a vyhadzovať piesok z doskočiska 



           - zdržiavať sa v priestoroch školy v prírode 

           - poškodzovať drevené lavičky a črepníky a chodník zdravia 

       

 

VIII. Povinnosti týždenníkov 
 

1.  Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe. Pred vyučovaním  

     skontrolujú poriadok v triede a dostatok kried. 

2   Cez prestávky utrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky . Na každej hodine hlásia      

     neprítomných žiakov. 

3.  Cez veľkú prestávku otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala a umyjú tabuľu. Skontrolujú  

     poriadok v triede, hlavne okolo odpadového koša. 

4.  Po skončení vyučovania umyjú tabuľu, uložia špongiu, handru a kriedu, zhasnú svetlá  

     a skontrolujú zatvorenie okien. 

5.  Po opustení triedy žiakmi túto uzamknú a kľúč odovzdajú vyučujúcemu alebo v zborovni. 

 

IX.  Povinnosti žiakov mimo školy 

 
1.  Na školských výletoch a iných akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorým budeš robiť  

     česť našej škole.  

2. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom  

     školy. Pri stretnutí ich pozdrav. 

3.  Správaj sa priateľsky k svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci. 

4.  Buď pozorný a priateľský k starším, chorým ľudom a k ženám, uvoľni miesto starším  

     v dopravných prostriedkoch. 

5.  Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť a dodržuj dopravné  

     predpisy. 

6.  Vo večerných hodinách sa nezdržuj bez dozoru rodičov na verejných priestranstvách,  

     kultúrnych a zábavných podujatiach. Večerné hodiny sú  

     pre žiakov I. stupňa :  
- v zimnom období (november – marec) od 19.00 hodiny  

- v letnom období  od 20.00 hodiny 

- počas letných prázdnin od 21. hodiny 

      pre žiakov II. stupňa  

- v zimnom období od 20.00 hodiny  

- v letnom období od 21.00  hodiny 

- počas letných prázdnin od 22. hodiny 

7.   Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať len podujatia vhodné pre deti do 15 rokov. 

8.   Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov je zakázané. 

 

X. Práva žiakov a rodičov 

 
1.   Každé dieťa bez rozdielu má právo na bezplatné základné vzdelanie. 

2.   Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, jeho talentu,  

       rozumových a fyzických schopností. 

3.   Žiak i rodič má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, pri ústnej  

      odpovedi je oboznámený s výsledkami ihneď, s výsledkami klasifikácie písomných prác  

      a praktických cvičení najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť. 

4.   Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení  



      a klasifikovaní s prihliadnutím na druh ich postihnutia. Žiakovi nemožno bez konzultácie so  

      špeciálnym pedagógom alebo psychológom znížiť známku zo správania alebo     

      z vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy v škole, prípadne  

      nedostatočné učebné  výsledky dôsledkom zdravotného postihnutia. 

5.   Žiak II. stupňa, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac  

      z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým školským  

      rokom opravnú skúšku. 

6.   Žiak má právo primeraným spôsobom prejaviť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na  

      triednických hodinách , v školskom parlamente a v školskom časopise. 

7.   Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu rodiny. 

8.   Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 

9.   Žiak má právo zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci triedy, voliť zástupcu  a byť  

      volený do školského parlamentu. 

10. Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne a knižnicu. 

11. Žiak má právo prihlásiť sa do ktoréhokoľvek záujmového útvaru, ktorý je organizovaný   

      školou. 

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

      alebo iných pedagogických pracovníkov. 

13. Každý žiak má právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania a zneužívania. Na  

      problém porušovania tohto práva  má upozorniť triedneho učiteľa, výchovného poradcu,  

      koordinátora prevencie alebo ktorékoľvek pedagogického pracovníka. Na tento problém  

      môže upozorniť aj zákonný zástupca. 

14. Rodičia, ktorí nebudú spokojní s výchovno-vyučovacími výsledkami svojho dieťaťa,  

      resp. majú  k hodnoteniu výhrady , môžu sa zúčastniť ktorejkoľvek vyučovacej hodiny,  

      prípadne  môžu riaditeľstvo školy  požiadať o komisionálne preskúšanie, ktorého sa môžu  

      zúčastniť. 

15. V rámci užšej spolupráce rodiny a školy sa rodičia môžu zúčastňovať otvorenia a záveru   

      školského roka, výstav prác a iných podujatí, o ktorých budú prostredníctvom žiakov    

       informovaní. 

    

 XI. Starostlivosť o ochranu zdravia 
 

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

chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov 

2. Žiak má byť oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia na začiatku školského 

roka triednym učiteľom, vyučujúcimi na prvých hodinách TEV, TEH, CHE, FYZ, SEE 

a pred každou  hromadnou školskou akciou. 

3. Žiak má povinnosť dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia 

a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazov. 

4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informuj vyučujúceho alebo najbližšiu 

dospelú osobu. 

5. Pri úraze alebo náhlej nevoľnosti  bude žiakovi poskytnutá prvá pomoc.  

6. Pri vážnejšom úraze alebo ochorení zabezpečí vyučujúci lekársku pomoc.  

7. O úraze alebo ochorení informuje vyučujúci rodičov žiaka , ktorí si v prípade potreby osobne 

prídu po žiaka. 

8. Je prísny zákaz nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, alkohol, omamné látky, 

energetické nápoje a iné veci, ktoré ohrozujú bezprostredne zdravie.  

9. Žiak je povinný dbať na svoju osobnú hygienu, nosiť do školy čistý odev, zdravotne     

nezávadné prezuvky, vreckovky, mydlo, uterák a toaletný papier. 

10. Z dôvodu ochrany zdravia je v popoludňajších hodinách v priestoroch školského areálu     



      zakázané:  - behanie a bicyklovanie po trávnikoch  

                       - lezenie po stromoch a trhanie ovocia 

                       - bezdôvodne sa zdržiavať v škole v prírode 

 

XII. Výchovné opatrenia 

 
1.   Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú     

      úspešnú prácu pre školu Ti bude udelená pochvala. Táto sa udeľuje ústne alebo písomne. 

 Škola udeľuje: 

            a/  pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname 

            b/  pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka 

            c/ pochvalu triednym učiteľom pred kolektívom triedy po prerokovaní v ped. rade 

            d/ pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom triedy alebo školy po prerokovaní  

                v pedagogickej rade 

            e/ pochvalné uznanie 

            f/ knižnú alebo vecnú odmenu 

 

        Pochvala triednym učiteľom : - za prospech do 1,5 

                                                            -  za menej ako 10 vymeškaných hodín 

                                                         - za reprezentáciu triedy 

                                                         - za správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede 

        Pochvaly  RŠ  a pochvalné uznanie môže byť za :  

                                                     - výborný prospech  / 1.0 / 

                                                  -  dochádzku ( 0 vymeškaných hodín/ 

                                                  -  za úspešnú reprezentáciu školy 

                                                  -  za príkladný čin 

     Knižná alebo vecná odmena za :  

- mimoriadnu aktivitu a výborný prospech počas celého školského roka 

- za úspešnú reprezentáciu školy 

  

2.   Za závažné alebo opakované previnenie Ti bude udelené výchovné opatrenie, ktoré  

      spravidla predchádza  zníženiu známky zo správania. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá  

      niektoré z týchto opatrení : 

a/  zápis do Poznámok k práci žiaka v klasifikačnom zázname, 

b/ zápis do žiackej knižky 

c/ napomenutie od triedneho učiteľa bez prerokovania v ped. rade za  (  5 zápisov v TK): 

        -   zabúdanie žiackej knižky 

        -   zabúdanie domácich úloh – opakovane nepripravený na hodiny 

        -   nevhodné správanie na hodinách, vyrušovanie, neúctivé správanie voči vyučujúcemu 

        -   neplnenie povinnosti týždenníka  

        -   neskorý príchod na hodiny 

              -   neprezúvanie sa 

        -   nevhodná úprava zovňajšku 

        -   zdržiavanie sa po zvonení na chodbách 

     d/ pokarhanie od triedneho učiteľa po prerokovaní v pedagogickej rade  

     e/ pokarhanie riaditeľom školy nasleduje po 3 pokarhaniach triednym učiteľom alebo za  

        -   svojvoľné opustenie školy 

        -   fajčenie, alkohol 

              -   poškodenie majetku školy 

              -   vulgárne vyjadrovanie a správanie k spolužiakom a vyučujúcim 



              -   za menej závažné prejavy šikanovania 

f/znížená známka zo správania : 

        -   za neospravedlnené hodiny Ti bude navrhnuté niektoré z výchovných opatrení alebo  

            znížená známka zo správania : 

           1) za 1 – 4 neospravedlnené hodiny  - pokarhanie triednym učiteľom 

           2)  za 5 – 12  neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy 

           3) za 13 – 25 neospravedlnených hodín -  znížená známka zo správania – 2.    stupeň    

               /uspokojivé/, pri počte viac ako 15 hodín oznámi škola zanedbávanie povinnej  

               školskej  dochádzky zriaďovateľovi 

           4) za 26 – 60 neospravedlnených hodín  - stupeň  3 / menej uspokojivé/ 

           5) nad 60 neospravedlnených hodín – stupeň 4 / neuspokojivé/ 

 

XIII. Hodnotenie a klasifikácia správania 

 
1. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto školského poriadku školy počas klasifikačného 

obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania 

2. Správanie žiaka sa klasifikuje so zreteľom na jeho vek, prípadne na jeho osobitosti.  

3. Požiadavky na klasifikáciu správania: 

Stupeň 1. – veľmi dobré 

Žiak  uvedomelo dodržiava školský poriadok, ojedinelo sa dopúšťa menej závažných 

porušení školského poriadku 

Stupeň 2. – uspokojivé 

Žiak sa závažnejšie previní, alebo opakovane menej závažne porušuje školský poriadok, 

neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi, za prejavy šikanovania, krádež, 

fajčenie a požitie omamných látok a alkoholu v škole, za úmyselné ublíženie na zdraví 

Stupeň 3. – menej uspokojivé 

Správanie žiaka v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami školského poriadku. Aj po 

udelení pokarhania riaditeľom sa dopúšťa ďalších previnení, opakované previnenia 

zo stupňa 2 

Stupeň 4 – neuspokojivé 

Žiak sústavne porušuje školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi 

spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov. 

 

Menej závažné priestupky: 

   -    zabúdanie pomôcok a domácich úloh 

- neskoré príchody 

- nevhodné správanie cez prestávky 

- zabúdanie prezuviek, TEV úboru alebo pracovného odevu 

- ojedinelé falšovanie známok 

- jedenie, žuvanie na hodinách 

- zanedbávanie týždenníckych povinností 

- nosenie mobilného telefónu, energetických nápojov 

Závažné priestupky : 

   -     opakovanie menej závažných 

- hrubé prejavy neslušného správania / odvrávanie, vulgarizmy/ 

- fajčenie, šikanovanie, násilie 

- opustenie budovy bez dovolenia 

- poškodzovanie školského majetku alebo majetku , ktorý je zverený žiakovi  

 

 



 

 

 

 

XIV.  Záverečné ustanovenia 

 
          Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Tento školský 

poriadok nadobúda platnosť 5. 9. 2016 

 

Dodatkom tohto školského poriadku sú Zásady používania šatníkových skriniek. 

 

V Lednici  5.9.2016 

                                                                       Mgr. Gabriela Cyprianová, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Lednica 350, 020 63 Lednica 

ZÁSADY POUŽÍVANIA ŠATNÍKOVÝCH SKRINIEK 

 

1. Každá trieda má pridelené šatníkové skrinky, za ktoré sú žiaci počas celého 

školského roka zodpovední. 

2. Žiak prevezme na začiatku šk. roka  1 kľúč od šatníkovej skrinky. s ktorým 

manipuluje počas šk. roka. Na konci šk. roka odovzdá kľúč v nepoškodenom stave tr. 

učiteľovi. 

3. V prípade straty kľúča je žiak povinný nahlásiť triednemu učiteľovi alebo vedeniu 

školy stratu  kľúča a v plnej výške uhradiť sumu za jeho výrobu. 

4. Na vyhradenom mieste sa žiaci prezujú do prezuviek, ktoré zodpovedajú hygienickým 

požiadavkám (čistá, uzatvorená obuv s bielou podrážkou, nie šľapky, botasky, 

tenisky).  

5. V šatníkovej skrinke má uložené topánky vo vrecúšku a vrchné ošatenie (jesennú a 

zimnú bundu, vetrovku, kabát, čiapku) na vešiaku. 

6. Topánky  ani vrchné časti odevu nenosí do triedy. 

7. Žiak zodpovedá za majetok, ktorý mu bol zverený a stará sa oň  (školská lavica, 

učebnice, šatníková skrinka). 

8. Úmyselné poškodenie školského majetku sa dá k úhrade zákonnému zástupcovi žiaka. 

Na vlastné náklady musia uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu alebo zakúpiť 

novú v požadovanej kvalite. 

Škola nezodpovedá za straty vecí zo šatníkových skriniek, ktoré neboli uzamknuté 

 

 

 

 

 

V Lednici dňa 4. 3. 2013 
 


