Z á k l a d n á š k o l a Júliusa Juraja Thurzu
A. Bernoláka 20, 962 12 Detva

Školský poriadok
(podľa § 153, ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
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Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak v škole i na všetkých akciách
organizovaných školou. Žiak sa správa v škole slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva,
dbá na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa pripravuje na vyučovanie a
dodržiava školský poriadok. Žiak sa správa aj mimo vyučovania tak, aby neporušoval zásady spolunažívania
a mravné normy spoločnosti.
Článok I
PRÁVA ŽIAKOV
Každý žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
Každý žiak má právo na vzdelávanie v materinskom jazyku.
Každý žiak má právo na bezplatné vzdelávanie.
Každý žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie
a zdravotný stav.
5. Každý žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.
6. Každý žiak má právo na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam,
záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.
7. Každý žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
8. Každý žiak má právo na bezplatné zapožičanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie
predmety.
9. Každý žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.
10. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu
a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na
vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
11. Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany pred fyzickým, psychickým a
sexuálnym násilím.
12. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním.
13. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami.
14. Žiak má právo zúčastňovať sa žiackej samosprávy.
15. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie v súlade s platnou legislatívou.
1.
2.
3.
4.

Článok II
POVINNOSTI ŽIAKOV
1. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského
zariadenia.
2. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania.
3. Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý
škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie. Žiak je povinný chrániť pred
poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané.
Prípadné spôsobené škody je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka podľa rozsahu zavinenia. Ak
sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.
4. Žiak je povinný udržiavať čistotu a poriadok v budove i areáli školy.
5. Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
6. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského
zariadenia.
7. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými
mravmi.
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8. V prípade nájdenia cudzieho predmetu je žiak povinný odovzdať ho triednej učiteľke,
dozorkonajúcim učiteľom, vedeniu školy alebo hospodárke. Zatajenie nálezu a privlastnenie cudzej
veci je závažným porušením školského poriadku.
Článok III

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKOV
(podľa § 55 zákona 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať výsledok
hodnotenia.
2. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa tohto zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých
výsledkov:
a) slovným hodnotením,
b) klasifikáciou,
c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
3. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch prvého až štvrtého ročníka základnej školy
sa môže hodnotiť slovne týmito stupňami:
a) dosiahol veľmi dobré výsledky,
b) dosiahol dobré výsledky,
c) dosiahol uspokojivé výsledky,
d) dosiahol neuspokojivé výsledky.
4. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa
zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie.
5. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chválitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatočný,
e) 5 – nedostatočný.
Viac informácií o hodnotení prospechu žiaka nájdete v metodickom pokyne č.22/2011.
6. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
a) 1 – veľmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – menej uspokojivé,
d) 4 – neuspokojivé.
Viac informácií o hodnotení správania žiaka nájdete v metodickom pokyne č.22/2011.
7. Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na
vysvedčení vyjadruje takto:
a) prospel,
b) neprospel.
8. Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého a
druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto:
a) prospel s vyznamenaním,
b) prospel veľmi dobre,
c) prospel,
d) neprospel.
9. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň
prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov
nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
10. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu
horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako
2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.
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11. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom
predmete.
12. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň
prospechu nedostatočný.
13. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol
neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas
plnenia povinnej školskej dochádzky.
14. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných
objektívnych dôvodov, najmä zdravotných alebo dlhodobého pobytu v zahraničí.
15. Žiak 1. – 9. ročníka, ktorý je na konci 2. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný
najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky. Pri neúspešnej opravnej skúške
opakuje ročník.
16. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch
a hodnotení správania na konci prvého 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, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka, ak je vyučujúcim riaditeľ,
o preskúšanie možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.
17. Hodnotenie písomných prác podľa kritérií prijatých pedagogickou radou:
100 – 90 %
89 – 75 %
74 – 55 %
54 – 30 %
29 – 0 %

=
=
=
=
=

1
2
3
4
5

Článok IV
OPATRENIA VO VÝCHOVE
(podľa § 58 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť
pochvalu alebo iné ocenenie.
Pochvalu triednym učiteľom môže žiak dostať za:
- prospech, vzorné správanie alebo vzornú dochádzku,
- úspešnú reprezentáciu v školskom kole,
- iné prospešné konanie podľa zváženia triedneho učiteľa.
Pochvalu riaditeľom školy môže žiak dostať za:
- úspešnú reprezentáciu v okresnom a vyššom kole,
- záslužný alebo statočný čin,
- iné prospešné konanie podľa zváženia riaditeľa školy.
2. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladajú po objektívnom prešetrení za závažné alebo
opakované porušenie školského poriadku. Podľa závažnosti previnenia proti školskému poriadku sa
ukladá:
- napomenutie od triedneho učiteľa,
- pokarhanie od triedneho učiteľa,
- pokarhanie od riaditeľa školy.
Hodnotenie správania žiaka schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.
3. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu
žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu
žiaka.
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4. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných
účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že
znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie,
ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej
miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského
zariadenia bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc,
c) policajný zbor.
Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia
vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.
5. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľ školy
alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka,
kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov,
ktorí disponujú zodpovedajúcimi prostriedkami na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky
a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej
látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.
Článok V
VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY
Čas vyučovania:

Pondelok:

Utorok – piatok:

1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina

7.40 hod. – 8.40 hod.
8.45 hod. – 9.30 hod.
9.40 hod. – 10.25 hod.
10.40 hod. – 11.25 hod.
11.35 hod. – 12.20 hod.
12.25 hod. – 13.10 hod.
13.40 hod. – 14.20 hod.

7.45 hod. – 8.30 hod.
8.40 hod. – 9.25 hod.
9.40 hod. – 10.25 hod.
10.40 hod. – 11.25 hod.
11.35 hod. – 12.20 hod.
12.25 hod. – 13.10 hod.
13.40 hod. – 14.20 hod.

Činnosť v ŠKD:
6.00 hod. – 7.30 hod.
11.25 hod. – 16.30 hod.

A. Povinnosti žiakov pri príchode do školy
1. Žiak prichádza do školy v čase od 7.30 hod. tak, aby sa stihol pripraviť na vyučovanie. (O)
2. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako je stanovená doba, sa môžu zdržiavať len vo vestibule budovy
školy. Do tried odchádzajú až po 7.30 hod. (O)
3. Žiak sa po príchode do školy prezuje do hygienicky vhodných prezuviek, vrchné oblečenie a obuv si
uloží do určených šatňových skríň. Ako prezuvky sa nemôže používať športová obuv určená na
telesnú výchovu, ani obuv, ktorá zanecháva na podlahe čierne šmuhy. (O)
4. Jazdiť na skateboarde, kolieskových korčuliach, bicykloch a iných dopravných prostriedkoch
v budove a areáli školy je neprípustné. (P)
5. Žiak prichádza na krúžkovú činnosť najskôr 10 minút pred jej začiatkom a čaká na vedúceho krúžku
vo vestibule budovy. (O)

5

B. Dochádzka žiakov do školy
1. Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, chodiť na
vyučovanie včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase
povinného vyučovania. (O)
2. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností. Je neprípustné nosiť
do školy symboly vyjadrujúce sympatie k rôznym skupinám a hnutiam propagujúcim rasizmus,
antisemitizmus, anarchizmus, fašizmus a iné protispoločenské hnutia. (P)
3. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby.
4. Žiak do školy nosí predmety potrebné na vyučovanie. Väčšie sumy peňazí, klenoty a ďalšie cenné
veci nosí na vlastnú zodpovednosť. Škola neručí za ich stratu. (O)
5. Užívanie drog a iných omamných látok, ich propagácia, pitie alkoholu a fajčenie je pre žiakov
neprípustné. Je prísne zakázané nosiť tieto veci do školy. (P)
6. Do školy žiaci nesmú nosiť veci, ktoré by mohli ohroziť zdravie, spôsobiť úraz, ohrozovať mravnú
výchovu alebo veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním. Je neprípustné prinášať do areálu školy
zbrane, výbušniny a iné zdravie ohrozujúce veci. (P)
7. Žiak môže vymeškať vyučovanie len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom zákaze jeho
dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, pri mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení
premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej činnosti, na súťažiach
a reprezentácii školy.
8. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie alebo znížená známka
zo správania. Pri vymeškaní viac ako 15 neospravedlnených hodín v jednom kalendárnom mesiaci
škola oznámi rodičov žiaka na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre zanedbávanie povinnej
školskej dochádzky dieťaťa. (P)
Za 1 neospravedlnenú hodinu:
Za 2 – 4 neospravedlnené hodiny:
Za 5 – 9 neospravedlnených hodín:
Za 10 – 25 neospravedlnených hodín:
Za 26 – 50 neospravedlnených hodín:
Za 51 a viac neospravedlnených hodín:

napomenutie triednym učiteľom
pokarhanie triednym učiteľom
pokarhanie riaditeľom školy
znížená známka zo správania 2. stupňa
znížená známka zo správania 3. stupňa
znížená známka zo správania 4. stupňa

9. Pri vymeškaní viac ako 30% z vyučovacích hodín jednotlivých predmetov v jednom hodnotiacom
období (polroku) alebo podozrení z neobjektívneho hodnotenia žiaka môže riaditeľ školy rozhodnúť
o komisionálnom preskúšaní.
10. Pri prestupe na inú školu počas roka si žiak ponechá štátom hradené učebnice a odovzdá ich tej
škole, kde končí školský rok.

C. Správanie žiakov na vyučovacích hodinách
Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas. (O)
Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza pripravený, s vypracovanými domácimi úlohami.
Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza so všetkými potrebnými pomôckami.
Na každej vyučovacej hodine sedí žiak na mieste určenom zasadacím poriadkom. (O)
Počas vyučovacej hodiny žiak nesmie bez dovolenia opustiť svoje miesto, triedu ani školu. (P)
Žiak rešpektuje pokyny učiteľa a pracuje podľa nich, svojím vyjadrovaním a správaním nenarušuje
priebeh vyučovacej hodiny, prácu učiteľa a spolužiakov. Ak chce odpovedať alebo sa na niečo
spýtať, zdvihne ruku. (P)
7. Ak sa žiak na vyučovanie z vážnych dôvodov nemohol pripraviť, ospravedlní sa vyučujúcemu na
začiatku hodiny.
8. Na hodine TV sa žiak prezlieka do cvičného úboru podľa pokynov učiteľa TV. Ak žiak nemôže zo
zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od rodičov. Pokiaľ
nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu TV predložiť potvrdenie od lekára. Žiaci trpiaci
alergiou predložia lekárske potvrdenie triednemu učiteľovi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Počas vyučovacej hodiny je zakázané používať mobilné telefóny. Telefóny musia byť zabezpečené
tak, aby zvukom nerušili vyučovaciu hodinu. Použiť sa môžu iba v odôvodnených prípadoch so
súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu. (P)
10. Pravidlá správania sa žiakov v odborných učebniach určujú prevádzkové poriadky zverejnené
v odborných učebniach.

D. Správanie žiakov počas prestávok
1. Počas všetkých prestávok žiaci bez súhlasu učiteľa neopúšťajú budovu školy. (P)
2. Počas všetkých prestávok sa žiaci správajú tak, aby neohrozili svoju bezpečnosť a bezpečnosť
svojich spolužiakov a zabránili tak prípadnému úrazu alebo poškodeniu majetku. Rešpektujú pokyny
učiteľov vykonávajúcich dozor. (P)
3. V prípade priaznivého počasia trávia žiaci druhú veľkú prestávku na školskom dvore. Žiakom je
zakázané počas tejto prestávky zdržiavať sa na iných miestach, ako sú určené. (O)
4. Cez prestávku majú žiaci možnosť nakupovať v školskom bufete a nápojovom automate. Po
zazvonení na hodinu a počas vyučovania je zakázané zdržiavať sa pri bufete a automate. (P)
5. Počas prestávky po druhej vyučovacej hodine sa vydáva v školskej jedálni mliečna desiata.
6. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred
koncom prestávky presunú na určené miesto, kde čakajú na vyučujúceho a vstupujú do učební len
s vyučujúcim. Ak majú žiaci v odborných učebniach poslednú hodinu, čakajú na vyučujúceho vo
svojej triede a do učebne odchádzajú spolu s vyučujúcim. (O)
7. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách a vyhadzovať odpadky a iné
predmety z okien. (P)

E. Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení vyučovania žiak upraví svoje miesto, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a
podľa pokynov učiteľa sa presunie na obed alebo ku šatňovým skriniam, kde
sa prezuje a oblečie. (O)
2. Po skončení vyučovania žiak opúšťa školskú budovu. Zdržiavať sa bezdôvodne bez dozoru v budove
a areáli školy je zakázané. (O)
3. Ak žiak zistí stratu nejakej svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie
opatrenia. Po preverení straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa. Škola
nezodpovedá za stratu a odcudzenie vecí, ktoré nesúvisia s vyučovaním, prípadne nie sú
bežným a obvyklým vybavením žiaka na vyučovanie.
4. Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie zákonného zástupcu.

F. Povinnosti týždenníkov
1. Týždenníci zodpovedajú za čistotu tabule a triedy. (O)
2. Týždenníci sú povinní prípadnú neprítomnosť učiteľa na hodine oznámiť do 10 minút vedeniu školy.
(O)
3. Týždenníci po skončení vyučovania zotrú tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú vodovodné kohútiky,
vypnú svetlo a skontrolujú čistotu v triede. (O)

G. Povinnosti žiakov v školskej jedálni
1. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci pred jedálňou a čaká na
vydanie stravy. Do jedálne vstupuje v prezuvkách a bez vrchného odevu (vetrovky, kabáty, šiltovky,
čiapky a pod.). (O)
2. Žiak stravujúci sa v školskej jedálni rešpektuje príkazy dozorkonajúcich učiteľov. (P)
3. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho stolovania.
4. Po skončení obeda zanechá žiak svoje miesto v poriadku, odovzdá riad pri okienku a opustí jedáleň.
(O)
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5. Je zakázané obedovať počas prestávok pred skončením vyučovania. (P)
6. Odhlásiť odber stravy v školskej jedálni je povinnosťou žiaka alebo jeho zákonného
zástupcu, pri hromadných akciách odhlási žiakov triedny učiteľ. Odhlásenie zo stravy sa ohlasuje
vopred, najneskôr do 7.30 hod. toho dňa, keď žiak nebude prítomný.
7. Obed sa vydáva od 11.00 hod. do 13.40 hod.
HODNOTIACA TABUĽKA:
O (organizačný pokyn): prezúvanie, neskorý príchod, zasadací poriadok, atď.
Rozsah disciplinárnych opatrení: napomenutie triednym učiteľom – pokarhanie riaditeľom školy
3 – 5 zápisov:
napomenutie triednym učiteľom
6 – 10 zápisov:
pokarhanie triednym učiteľom
11 a viac zápisov:
pokarhanie riaditeľom školy
P (pravidlo správania): nerešpektovanie pokynov, odmietnutie práce na hodine, vyrušovanie,
používanie mobilu, poškodzovanie školského majetku, atď.
Rozsah disciplinárnych opatrení: napomenutie triednym učiteľom – znížená známka zo správania 4.
stupňa
1 – 2 zápisy:
napomenutie triednym učiteľom
3 – 5 zápisov:
pokarhanie triednym učiteľom
6 – 9 zápisov:
pokarhanie riaditeľom školy
10 – 14 zápisov:
znížená známka zo správania 2. stupňa
15 – 20 zápisov:
znížená známka zo správania 3. stupňa
21 a viac zápisov:
znížená známka zo správania 4. stupňa
Závažné porušenie: alkohol, drogy, ublíženie, vulgarizmy, šikanovanie, poškodzovanie školského
majetku, atď.
Rozsah disciplinárnych opatrení: pokarhanie riaditeľom školy – znížená známka zo správania 4. stupňa
Článok VI
PRÁVA RODIČOV
Rodič ako zákonný zástupca žiaka má právo:
1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti
vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania podľa školského zákona.
2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom.
3. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánu školskej
samosprávy.
4. Byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa.
5. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
6. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa
školy.
Článok VII
POVINNOSTI RODIČOV
Rodič ako zákonný zástupca žiaka je povinný:
1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských
povinností.
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2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským
poriadkom.
3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby.
4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a
iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
6. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichádzalo do školy
pravidelne a včas.
7. Oznámiť škole alebo školskému zariadeniu príčinu neprítomnosti žiaka bez zbytočných odkladov,
najneskôr do 48 hodín.
8. Ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa v škole v trvaní najviac tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni písomnou formou. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po
sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára.
9. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka z jednej vyučovacej hodiny
od príslušného vyučujúceho, z viacerých hodín, na jeden až tri po sebe nasledujúcich pracovných dní
od triedneho učiteľa, na viac ako tri dni od riaditeľa školy písomnou formou. V odôvodnených
prípadoch škola môže vyžiadať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci
odôvodnenie jeho neprítomnosti.
10. Ak žiak odíde zo školy bez súhlasu učiteľa, považuje sa jeho neprítomnosť v škole za
neospravedlnenú bez možnosti dodatočného ospravedlnenia.
Článok VIII

Záverečné ustanovenia
1. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie nesie každý
žiak osobnú zodpovednosť.
2. Za porušovanie školského poriadku je žiakovi udelené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo
správania.

Schválené na pedagogickej rade dňa 28. 8. 2015.
Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Týmto dňom stráca účinnosť školský poriadok z 31. augusta 2011.

Mgr. Bohuslav Ilavský
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riaditeľ školy
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