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Školský poriadok základnej školy s materskou 
školou 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 19. septembra 2016.  
Zároveň sa ruší školský poriadok vydaný 12. 04. 2010 
 
Školský poriadok bol prerokovaný a jednohlasne schválený  
na pedagogickej rade dňa: .............19. 09. 2016.  
 
v rade školy dňa: ..........11.10.2016 
 
Zákonní zástupcovia žiakov boli s ním oboznámení na rodičovskom združení dňa: 7.11.2016 
 
Žiaci boli s ním oboznámení na prvej vyučovacej hodine dňa:…….... 
 
Školský poriadok  je zverejnený na verejne prístupnom mieste v škole na chodbe.  
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I.  

                                      Všeobecné ustanovenia 

             
Školský poriadok základnej školy s materskou školou vydala riaditeľka školy v zmysle § 152 a 
§ 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „školský zákon“).  

 
Školský poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského 

kolektívu žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov ako i rodičov a zákonných 
zástupcov  žiakov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy.  
V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy 
a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne 
využitý z hľadiska vzdelávania, aj časom príjemne stráveným žiakmi aj učiteľmi. 
Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého 
žiaka a zamestnanca.  
 

II. 

Článok 1 

 

Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov 

s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy 

 
PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV  
Žiak má právo na: 

- rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu 
- bezplatné vzdelanie v základnej škole 
- vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom 

Zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný 

stav rozsahu ustanovenom zákonom 
- bezplatné zapožičanie učebníc na povinné vyučovacie predmety 
- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti 
- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 
- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 
- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny 
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- úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému 
a sexuálnemu násiliu 

- na slobodnú vôlu  volitelných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom  vzdělávacím 
programom 

- na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov 
- na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24. 

 
 
Ďalej má právo:  
Škola je miesto určené pre Teba, aby si tu získal potrebné vedomosti a naučil sa žiť medzi 
ostatnými ľuďmi 
 
 Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 

Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako 
Vzdelávanie 
 Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. 
 Majú právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a 

zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, 
            ktoré organizuje škola. 
 Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa. 
 Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a 

využívania. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho 
učiteľa, výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu zástupcovia 
žiaka. 

 Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 
 Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď. 
 Žiak má právo na omyl. 
 Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie. 
 Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov aj 

spolužiakov. 
 Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj 

názor na čokoľvek. 
  Žiak má právo na prestávky, ako ich určuje tento VŠP. 

 Preto máš právo, aby Ti nové poznatky boli vysvetlené zrozumiteľne a aby si sa na 
nejasnosti mohol aj opýtať svojich učiteľov. Na každú otázku Ti bude primerane 
odpovedané. Máš právo na 45 minútovú vyučovaciu hodinu, na priebežné objektívne 
hodnotenie. Máš právo  vedieť ako si bol hodnotený a vidieť svoje písomné práce. Máš 
právo na individuálne vzdelávanie v zmysle školskej legislatívy. 

 Máš právo na organizovanie  výchovno – vzdelávacieho procesu primeraného tvojmu 
veku s dodržiavaním psychohygienických návykov. 

  Máš právo na výchovu a vzdelanie v zdravom a bezpečnom prostredí, úctu k svojej 
osobe a právo na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu. 

 Máš právo na vzdelávanie sa v materinskom jazyku, úctu k svojmu vierovyznaniu, 
svetonázoru a etnickej príslušnosti. 
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 Ak Ti závažné dôvody neumožnia klasifikáciu v riadnom termíne, máš právo na 
vyskúšanie a klasifikáciu v náhradnom termíne. 

    Máš právo zvoliť si  záujmové krúžky pre rozvoj svojho vzdelania a záujmov v rozsahu 
stanovenom učebným plánom. 

        Máš právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne a za ich 
dôsledky sám zodpovedný. 

        Máš právo robiť chyby ale musíš  byť za nezodpovedný. Môžeš sa pomýliť, prípadne 
niečo zabudnúť, nezabudni sa však ospravedlniť. Tvoj učiteľ Ti umožní, aby si svoj omyl alebo 
chybu napravil. 

        Máš právo vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním tých druhých alebo vyjadriť svoj 
názor, ak si myslíš, že by sa v škole malo niečo zmeniť k lepšiemu. 

        Máš právo stravovať sa v školskej jedálni, ale treba  dodržiavať zásady spoločenského 
stolovania. Žiaci chodia na obed po poslednej vyučovacej hodine alebo cez obedňajšiu 
prestávku. 

        Aby si sa v škole dobre cítil, máš právo vybrať si priateľa, alebo vybrať si s kým chceš 
sedieť tak, aby si svojím správaním nerušil prácu a pohodu ostatných v triede. Snaž sa 
pomáhať svojím priateľom v učení, našepkávanie a odpisovanie však nie je pomocou. 

        Máš právo stráviť deň v príjemnom prostredí školy, ktoré však nevytvára len jej 
zariadenie. Preto prichádzaj na vyučovanie čisto a vkusne upravený, primerane svojmu veku 
oblečený a  prezutý do  čistej a zdravotne vyhovujúcej obuvi. Na uloženie kabátov a obuvi sú 
vyhradené miesta v priestoroch školy. 

        Máš právo na prestávku v čase,  ktorý  je určený školským poriadkom. Máš právo zvoliť si 
náplň prestávky, pokiaľ zachovávaš pravidlá bezpečnosti a nerušíš ostatných. Využívaj 
prestávku na odpočinok podľa vlastného uváženia, ale nezabúdaj, že aj tí druhí oddychujú. 

 Pri všetkom, čo konáš nezabúdaj, že aj všetci ostatní majú také isté práva. Preto ich vždy 
rešpektuj a správaj sa tolerantne. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na: 
- výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú 

jeho potrebám 
- vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré výchovu a vzdelávanie umožňujú 
- používať pri výchove a vzdelávaní  špeciálne učebnice a špeciálne didaktické 

a kompenzačné pomôcky. 
Ďalej majú právo: 

- Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení 
a klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích 

                  predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, aj v klasifikácii správania. 
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Žiak je povinný:   
- neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy 

a vzdelávania 
- dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy 
- chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu 

a vzdelávanie 
- chrániť před poškodením učebnice, učebné texty a pomôcky, ktoré mu boli 

zapožičané 
- pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak  

zákon neustanovuje inak 
- konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie 

a bezpečnosť osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní 
- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy 
- rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi 
 
 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 
Zákonní zástupcovia žiakov majú právo: 

- Vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského 
zákona, zodpovedajúce jeho schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom, záľubám, 
jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti  etnickej príslušnosti, právo na slobodnú 
voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 
 

Ďalej majú právo: 
- 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 tohto zákona 

- Oboznámiť sa v výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom 
- Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 
- Na poskytnutie poradenských služieb 
- Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 
- Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy 
 
Zákonní zástupcovia žiakov sú povinní: 

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole 
- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom 
- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špecifické 

výchovno-vzdelávacie potreby 
- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémov alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 
priebeh výchovy a vzdelávania 

- nahradiť škodu, ktorú dieťa spôsobilo. 
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Ďalej: 
 
Rodičia  a zákonní zástupcovia sú  partnermi pre učiteľov. 
  Napomáhajú  pri výchove a vyučovaní. Vystrájajú svoje dieťa  včas do školy , zabezpečia 

mu desiatu a dbajú na správnu prípravu pomôcok na vyučovanie. 
 Rodičia majú právo na informácie  a vstúpiť do školy kedykoľvek a tiež i právo  

z akýchkoľvek dôvodov  rozprávať so svojím dieťaťom počas celého pobytu žiaka v škole, 
s rešpektovaním zásady čo najmenšieho narušenia vyučovacieho procesu. 

 Rodičia majú právo informovať sa o výchovno- vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa na 
konzultačných hodinách alebo v čase keď sa dohodnú s triednym učiteľom. 

 Rodič má právo vidieť všetky písomné práce svojho dieťaťa a položiť učiteľovi akúkoľvek 
otázku.  

 Rodič pri vstupe do budovy školy musí dodržiavať zásady slušného správania, nekričí, 
nepoužíva nadávky,  rešpektuje a dodržuje práva  všetkých žiakov  i zamestnancov školy. 

 Pri nevhodnom správaní rodiča alebo zákonného zástupcu má riaditeľ právo vykázať 
takéhoto rodiča zo školy. 

 
 
 
 
 
 

Článok 2 

Prevádzka a vnútorný režim školy 

 

Režim dňa 
Rozvrh vyučovacích hodín a prestávok 
 
Vyučovacie hodiny sa realizujú podľa rozvrhu hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Vyučovacia  
hodina trvá  45 minút. 
 

VYUČOVACIA HODINA PRESTÁVKA ČASOVÁ DOTÁCIA 

1. hodina  8.00 – 8.45 

 malá prestávka 8,45 – 8,55 

2. hodina  9,55  - 9,40 

 veľká prestávka  9,40 - 10,00 

3. hodina  10,00  -  10,45 

 malá prestávka 10,45  -  10,55 

4. hodina  10,55 -  11,40 

 malá prestávka 11,40  -  11,45 

5. hodina  11,45  -  12,30 

 prestávka na obed 12,30  -  13,00 

6. hodina  13,00  -  13,40 
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Prevádzka v ŠKD je ráno od 6.30 do 7.45 a  hneď po skončení vyučovania do 15.30 hodiny. 
Hodina v ŠKD trvá 60 minút. 

 
Príchod žiakov do školy 
 Žiaci prichádzajú do školy 15 minút pred vyučovaním. 
 Žiaci do triedy prichádzajú tak, aby 5 min.  pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s 

pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú 
      činnosť prichádzajú 5 min. pred začiatkom vyučovania (činnosti), vyčkajú príchod 
      vyučujúceho na dolnej chodbe v šatni, ktorý žiakov  odvedie do príslušnej učebne. 
 Budova školy sa ráno uzavrie o 8,10 hodine. 
 Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom od hlavnej ulice.  
 Žiaci, ktorí prídu skôr, ako je stanovená doba, zahlásia sa v priestoroch ŠKD u pedagóga. 

Pred vchodom do budovy si žiak očistí obuv. V škole  sa prezuje do zdravotne nezávadnej 
obuvi, ktorú si odkladá  na dolnej chodbe  do skrinky jemu určenej.  
 

Správanie žiakov na vyučovaní 
 Počas vyučovania žiaci svojím primeraným správaním umožňujú plynulý nerušený chod 

hodiny a snažia sa na hodine získať čo najviac vedomostí, aby ich práca doma bola čo 
najkratšia a ich pobyt v škole čo najefektívnejší. 

 Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a 
ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na 
vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy.  

 Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so 
všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. 
Na vyučovaciu hodiny  si  potrebné veci pripraví  cez prestávku. Ostatné veci má 
v aktovke, ktorá je zavesená, alebo uložená z vnútornej strany lavice. 

 Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie oneskorene, vchádzajú do učebne po zaklopaní. 
Pozdravia a ospravedlnia sa učiteľovi, ktorý ich v tom čase vyučuje. 

 Na začiatku školského roka žiak dostane zoznam potrebných pomôcok na vyučovanie 
výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, matematiky, telesnej výchovy, ktoré je 
povinný nosiť na uvedené predmety. Za opakované nenosenie učebných pomôcok môže 
pedagogická rada navrhnúť postihy v zmysle klasifikačného poriadku. 

 Každý žiak má triednym učiteľom po dohode so žiakom  presne určené miesto v 
zasadacom poriadku, ktoré môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa. V odborných 
učebniach  určuje žiakovi miesto predmetný vyučujúci. 

 Po skončení prestávky  je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti očakáva vyučujúceho 
učiteľa. 

 Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, 
svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu. 

 Pri ústnej odpovedi žiaci  hovoria jasne a zrozumiteľne, počas skúšania skúšanému 
žiakovi nenašepkávajú. Rovnako nie je dovolené odpisovať školské a domáce úlohy. 

 Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 
 Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom 

vyučovacej hodiny a uvedie dôvod. 
 Žiak si doma plní svoje domáce úlohy. V škole pred vyučovaním je zakázané písať domáce 

úlohy. Úlohy si môže napísať aj v škole v ŠKD. 
 Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 
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     Ak žiak odíde svojvoľne z vyučovacej hodiny alebo nedovolene opustí budovu školy, 
     triedny učiteľ je to  povinný riešiť  ako vážne porušenie vnútorného poriadku školy. 
 Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi, 

počítačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti 
učiteľa.  

 Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný 
zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil. 

 Žiak sa nesmie vykláňať  z okien a vyhadzovať odpadky mimo košov na podlahu, do 
umývadiel, a záchodových mís.  

 Žiak nesmie  do školy nosiť predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje  a predmety 
ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov. 
Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení 
alebo strate predmetov, ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za 
vzniknutú škodu. 

 Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón (používaním sa rozumie: 
telefonovať, písať správy, používať mp3 prehrávač, natáčať video, fotiť, používať iné 
funkcie mobilného telefónu). Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so 
súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa alebo jeho povereného 
zástupcu. 
Musí ho mať v taške na aktivovaný tichý režim. Je zakázané žiakom nahrávať spolužiakov 
a učiteľov, filmovať a fotiť do mobilného telefónu na vyučovaní a počas prestávok 
i v školskom klube.  

 Pri odcudzení ostatných vecí, ktoré podliehajú poisteniu, oznámi to vyučujúcemu a ten 
robí ďalšie opatrenie. 

 Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na 
ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate a vykoná ďalšie 
opatrenia. 

  Základný plavecký a lyžiarsky výcvik sa uskutoční len so súhlasom rodičov. 
  Výlety sa uskutočnia na základe schváleného plánu na školský rok. Pre žiakov prvého. 
 ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet. 

Žiaci sú na začiatku školského roku a pred každou akciou poučení o pravidlách 
bezpečnosti a ochrany zdravia tr. učiteľom, príp. vyučujúcim/zápis do tr. knihy/. 

 Ak žiak pracuje aktívne v rámci triedy je v hodnotiacom období odmenený pochvalou 
      tr. učiteľa, ak reprezentuje školu je odmenený pochvalou tr. učiteľa, ak reprezentuje 
školu   
      a je úspešný je odmenený pochvalou riaditeľa školy. 
 Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej 
odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie 
písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 
dní, pričom má právo do nich nahliadnuť. 

 Ak žiak pravidelne porušuje vnútorný poriadok školy a výchovné opatrenia neboli 
         účinné, znižuje sa mu známka zo správania v zmysle klasifikačného poriadku. 
 Oslovenie a pozdravy: 

 žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy 

 žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani. 
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Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa do odborných učební a iných 
priestorov školy 
1.  Žiaci v  čase malej prestávky sa zdržujú v svojej triede, desiatujú, idú na WC, voľne 

diskutujú  a pripravujú sa na vyučovaciu hodinu. Na chodbe je zabezpečený pitný režim. 
Žiak si naleje z čajníka čaj do svojho pohára, opláchne ho  a položí na určené miesto. 
Dvere miestností tried sú počas malých prestávok otvorené. 

2. Po  druhej  vyučovacej hodine je veľká prestávka. V čase priaznivého počasia žiaci trávia 
veľkú prestávku na školskom dvore, kde sa voľne hrajú. Počas veľkej prestávky nesmú 
žiaci opustiť uvedený priestor, alebo zdržiavať sa mimo dohľadu dozorkonajúceho 
učiteľa. Za nepriaznivého počasia ostávajú žiaci vo svojich triedach a riadia sa pokynmi 
dozorkonajúceho učiteľa. 

3. Ak majú žiaci vyučovanie v zmiešaných skupinách, zoberú si  potrebné pomôcky a 
disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú  do priradenej triedy. Na vyučovaní 
telesnej výchovy si žiaci skladajú hodinky a iné šperky a odovzdávajú ich vyučujúcemu. Po 
skončení hodiny mu budú vrátené. 

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

6. Žiaci chodia na hodiny telesnej výchovy a do učebne informatiky  pod vedením svojho 
učiteľa.  

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

činností, ktoré škola organizuje. Dochádzka do školského klubu detí  je pre prihlásených 
žiakov povinná.  

2. Podľa zákona č. 245/2008 Z.  z. o výchove a vzdelávaní  v znení neskorších predpisov 
a podľa vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základnej škole sa za dôvod ospravedlniteľnej 
neúčasti žiaka v škole sa uznáva: 
 choroba žiaka, 
 lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, 
 mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 
 náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, 
 mimoriadne udalosti v rodine žiaka, účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, 

na súťažiach prípadne v štátnych reprezentáciách, 
 iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia 

riaditeľa školy. 
4.  Neprítomnosť žiaka v škole nahlási rodič ráno v 1. deň neprítomnosti žiaka telefonicky 

alebo osobne do ZŠ a ospravedlňuje ho jeho zákonný zástupca do troch dní od nástupu 
dieťaťa do školy. Ak neprítomnosť žiaka v škole trvá viac ako 5  po sebe nasledujúcich dní, 
vyžaduje sa lekárske potvrdenie alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej 
neprítomnosti. 

5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní,  zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť 
škole príčinu jeho neprítomnosti. 

6. V zmysle Metodického pokynu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a MŠ SR za 
neospravedlnené hodiny  sa udeľujú žiakovi  nasledovné výchovné opatrenia: 
 za 4 neospravedlnené  vyučovacie hodiny : „napomenutie triedneho učiteľa,“ 
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 opakovane 4 neospravedlnené vyučovacie  hodiny, alebo viac ako 4 neospravedlnené 
vyučovacie hodiny, ale maximálne 14  neospravedlnených hodín: „ pokarhanie 
riaditeľa školy,“ 

 viac ako dva  neospravedlnené vyučovacie  dni : „zníženie známky zo správania,“ 
 viac ako 15 neospravedlnených hodín  v mesiaci sa považuje za zanedbávanie 

povinnej školskej dochádzky, škola to oznamuje obci, v ktorej má rodič trvalý pobyt, 
obec to nahlasuje na  úrad sociálnych vecí a na základe ich rozhodnutia  sociálna 
poisťovňa  zastavuje zákonným zástupcom  vyplácanie rodinných prídavkov. Ďalej sa 
postupuje v zmysle Metodického pokynu. 

 Ak je žiak dlhodobo v domácom ošetrení, zabezpečí triedny učiteľ po dohovore s 
rodičom individuálne doučovanie. Žiak oslobodený od vyučovacieho predmetu musí 
byť prítomný na vyučovaní, kde sa zamestnáva pomocnými úlohami. Ak je to prvá, 
alebo posledná vyučovacia hodina, žiak sa vyučovania nezúčastňuje. 

 
 Odchod žiakov zo školy 
 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu 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. 

 Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa odídu 
do šatne. Musí platiť zásada, že učiteľ je stále pred žiakmi a nedovolí, aby ho žiaci 
predbehli. 

  V šatni sa žiaci prezujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. 
Správajú sa disciplinovane. Žiakov do školského klubu si vychovávateľka preberá na 
poslednej vyučovacej hodine, prípadne učiteľ odvedie do ŠKD, ak už prebieha výchovná 
činnosť s časťou žiakov. 

 Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy. 
 Po vyučovaní sa žiaci rozchádzajú domov. Mimo areálu školy sa správajú podľa 

všeobecných zásad slušného správania. Nepoškodzujú zeleň, a zariadenia pred obytnými 
domami, neničia spoločenský majetok. Pri pohybe na verejnosti, nenaháňajú sa po 
cestnej komunikácii, nepokrikujú, nevyjadrujú sa neslušne, známych zdravia. 
V dopravných prostriedkoch uvoľňujú miesto pre staršie osoby. 

 
Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice 
 Školský majetok je našim spoločným vlastníctvom  a má slúžiť mnohým generáciám. 

Preto každá trieda zodpovedá za inventár, ktorý sa v nej nachádza. Žiaci opatrne 
zaobchádzajú s týmto inventárom, nepoškodzujú ho. Každé poškodenie majetku hlásia 
žiaci triednemu učiteľovi.  

 Žiaci dbajú, aby steny a podlahy učební boli čisté. Udržiavajú vzornú čistotu počas celého 
vyučovania. Šetrne zatvárajú dvere v učebniach, nebúchajú nimi a nepoškodzujú ich. 
Vetrať a otvárať okná môžu len učitelia alebo iné dospelé osoby. Z okien je zakázané 
vyhadzovať odpadky, papiere a iné predmety. Nemanipulujú bez povolenia vyučujúceho 

s medziokennými žalúziami. 
 Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v 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. Učebnice a zošity  majú 
byť zabalené a podpísané. 
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 Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v 
plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca. 

 Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponecháva a odovzdá ich 
na škole, kde ukončí školský rok. Štvrtáci nedostávajú učebnice do 5. ročníka. 

 
 Samospráva triedy 

Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ na každý týždeň. Sú   
dvaja a ich mená zapisuje do triednej knihy. Ich povinnosti sú : 
a) pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie, 
b) na každej hodine hlásia neprítomných žiakov, 
c) cez prestávku polievajú kvety a čistia tabuľu, vetranie zabezpečuje učiteľ, 
d) po skončení vyučovania zotrú tabuľu; kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia  
e) každé poškodenie školského zariadenia alebo stratu osobných vecí žiakov hlásia 

triednemu učiteľovi. Tak isto hlásia každý priestupok žiakov a zjavné porušovanie 

pracovnej disciplíny. Pomáhajú vyučujúcemu pri donášaní učebných pomôcok. 
 
Správanie v školskej jedálni 
 Žiaci ( rodičia) sú povinní zaplatiť stravu do prvého dňa nasledujúceho mesiaca. 
 Obed sa podáva v priestoroch  základnej školy, kde je vyhradené miesto na obed 

všetkých stravníkov v čase od 12,30 do 13,00 hodiny. 
 Správanie žiakov v čase obeda usmerňuje vychovávateľka, prípadne učiteľ, ktorá dbá na 

správne hygienické návyky a dodržiavanie pravidiel pri obedovaní. 
 Odhlásenie z obeda zabezpečujú rodičia, najneskôr v ten deň do 8,00 hodine ráno 

vedúcej školskej jedálne. 
 Všetci žiaci sú povinní dodržiavať vnútorný poriadok školskej jedálne. Keď sa skôr najedia, 

odnesú tácku s riadom na okienko a čakajú na svojom mieste na ďalší pokyn 
vychovávateľky. 

 Cudzím osobám, okrem zákonných zástupcov, je zakázaný vstup do priestorov výdajnej 
školskej jedálne. 

 
Vstup do riaditeľne 
 Žiaci nemôžu samovoľne  vstupovať do riaditeľne alebo kabinetu. 
 
Prijímanie žiakov do ŠKD 
 Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po zaplatení 

stanoveného poplatku.. 
 Ak má žiak odísť zo ŠKD v iný čas ako je uvedené na zápisnom lístku, musia to rodičia 

oznámiť vychovávateľke písomne, alebo poslať pre žiaka dospelú osobu. 
 Na žiaka ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy pre žiakov. 
 Keď sa žiak prihlási do ŠKD, dochádzka je potom povinná. 
 Výchovná činnosť je usmernená vnútorným poriadkom ŠKD. 
 
HYGIENA 
 Žiak  chodí do školy čisto, slušne a primerane bez výstrednosti oblečený a upravený.  
 Každý žiak je povinný mať v škole  toaletné potreby. Mydlo a toaletný papier 

odovzdávajú triednemu učiteľovi, ktorá   ho priebežne  vydáva na určené miesto. 
 Prestávky žiaci využívajú na oddych a regeneráciu svojich síl. 
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 V priestoroch školy sa žiaci a ostatní zamestnanci rozprávajú tlmene a vzájomne sa 
nevyrušujú. 

 Žiakom sa zakazuje zdržovať sa dlhšie ako je to nevyhnutne nutné vo WC jednotlivo alebo 
v skupinách, alebo tam vchádzať s jedlom.  

 Na hodiny telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú do cvičiaceho úboru. 
 V cvičebni má žiak obuté čisté cvičky. Na cvičenie vonku si žiak obuje tenisky určené na 

cvičenie vonku. 
 Žiaci sa starajú o čistotu v triede , v areáli školy a v svojom  okolí. Žiak udržiava svoje 

miesto v čistote a poriadku. 
 V školskej jedálni dodržujú hygienu umývania rúk, pravidlá slušného správania  pri obede, 

kultúru stolovania a jedenia s použitím celého príboru. 
 Zvláštnu pozornosť venujú žiaci udržiavaniu vzorovej čistoty v hygienických zariadeniach,  

WC splachujú po každom použití i po malej potrebe. Nezabudnú na osobnú hygienu po 
použití WC.  

 Žiaci sa správajú ohľaduplne k svojim zdravotne oslabeným spolužiakom. 
 Z psychohygienických dôvodov vyučovacieho procesu  sa v stredu domáce úlohy 

nazdávajú  
 

Článok 3 

 

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-

patologickými javmi, diskrimináciou, alebo násilím 

 
BEZPEČOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby sebe ani 

svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví.  
 Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodičia 

bezodkladne škole.  
 V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu zakázané 

fajčiť, užívať alkohol,  omamné prostriedky (drogy) a akékoľvek tabletky,  
      ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na zachovanie zdravia.  
      Zakazuje sa navštevovať veku neprimerané podujatia a zariadenia. 
 Je prísny zákaz nosiť do školy  cigarety a nápoje obsahujúce alkohol, legálne a nelegálne 

drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. 
     Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku. 
 Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj  náznaky fyzického alebo psychického 

týrania. V odôvodnených prípadoch budú žiaci, ktorí sa dopúšťajú týchto pokleskov 
nahlasovaní na príslušný odbor starostlivosti o deti a rodinu. 

 Pri prácach v okolí školy,  v odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy  
dodržiavajú predpisy, o ktorých ich poučia učitelia daných predmetov.  

 Žiaci sa v priestoroch školy správajú tak, aby nedošlo k úrazom. Zakazuje sa behať po  
      chodbách, triedach a po schodoch. 
 Do školy sa chodí len  po vyhradených chodníkoch, zbytočne  sa nešliape po  tráve. 
 Pri nevoľnosti, ublížení  na zdraví  a ďalších zdravotných ťažkostiach,  sa neodkladne  

poraď s učiteľom o poskytnutí prvej pomoci. 
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 Zakazuje sa nosiť žiakom do školy predmety, ktoré môžu byť zdrojom úrazu ( nôž, reťaz,  
     pyrotechnické predmety,..). 

 Žiaci sú povinní plniť príkazy všetkých vyučujúcich, vychovávateliek, školníka a ostatných 
zamestnancov školy. 

 Je zakázané používať mobilné telefóny počas vyučovania. Tento zákaz platí rovnako pre 
žiaka ako aj učiteľa. Telefonovať je možné len cez prestávky.  

 V priebehu vyučovania  sa môže žiak vypýtať  kedykoľvek WC. 
 Vo večerných hodinách ( spravidla po 21 hodine) sa môže žiak zdržiavať mimo domu len 

v sprievode rodičov alebo iných dospelých. 
 Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, škole v prírode a pod. sa žiaci riadia podľa 

pokynov učiteľov. Správajú sa disciplinovane, dodržiavajú pravidlá cestnej premávky a v 
dopravných prostriedkoch nerušia ostatných cestujúcich hlasným hovorom, 
pokrikovaním a pod.  

 Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov. Tým, že ich žiaci dodržiavajú, ochránia svoje zdravie  a zdravie svojich 
spolužiakov. 

 
Postup zamestnancov pri evidencii úrazov žiakov 
 

1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. 
 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze 
a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

2. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná učiteľ v deň úrazu. Ak žiak chýba menej 
ako 4 dni /teda 0 až 3 dni/, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak 
z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára 
viac ako 3 dni /teda 4 dni a viac/, považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz. 

3. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní 
po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom 
školskom úraze sa spisuje podľa vzoru.  

4. Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad žiakom dozor. Ak to nie 
je možné, záznam spíše učiteľka, ktorá úraz zaregistrovala, a to najneskôr do 7. 
kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, 
učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnankyňa spisujúca záznam 
pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. 

5. Riaditeľka alebo zástupkyňa je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého 
školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr /MŠ SR/ 1-01 
sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách. 

6. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik 
BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. 

 
Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľ školy 
v spolupráci so zriaďovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa.  
 
Ochrana pred sociálno-patologickými javmi 
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V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú všetci zamestanaci ZŠ povinní zabezpečovať aktívnu 
ochranu žiiakov pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v ich správaní 
a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania 
mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne 
s CPPPaP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie 
policajného zboru. 
 
Opatrenia  proti  šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

Základná škola prijíma nasledovné opatrenia: 
1. Primeranou formou informovať žiakov o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich 

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 
2. Viesť žiakov k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých 

návykov pre život a zdravie. 
3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy 

zakomponované do plánov výchovno-vzdelávacieho procesu každej triedy. 
4. Poskytovať žťiakom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom 

rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne a nelegálne 
drogy nemali svoje miesto. 

5. Dbať na to, aby sa do budovy materskej školy nedostali žiadne nepovolané osoby, 
a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na žiakov. 

6. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí základnej 
školy bezodkladne informovať riaditeľku ZŠ, ktorá vykoná okamžité opatrenia. 

 
Šikanovanie 
 Rôzne prejavy šikanovania – fyzické ( telesné) útoky, urážlivé prezývky, nadávky, 
posmech, tvrdé príznaky agresora vykonať určitú činnosť proti vôli obeti, odcudzenie veci           
a pod. sa považujú  za priestupok alebo vo vážnych prípadoch za trestný čin. Ak je žiak 
obeťou šikanovania, neodkladne to povie triednemu učiteľovi alebo inému zamestnancovi 
školy alebo rodičovi. Žiak, ktorý je svedkom šikanovania, je povinný podľa svojich možností 
zabrániť šikanovaniu a ohlásiť to učiteľovi alebo riaditeľstvu školy. Ak to neurobí, môže byť 
potrestaný za porušenie školského poriadku niektorým z výchovných opatrení. Žiak bude za 
šikanovanie  podľa závažnosti činu potrestaný  v zmysle klasifikačného poriadku. 
V mimoriadnych prípadoch bude rodičom odporučené diagnostické centrum, oznámi sa to 
úradu práce a sociálnych vecí a pri podozrení spáchania trestného činu  to bude  oznámené 
Polícii. 
Prevencia šikanovania  
1. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.  
2. V rámci účinnej prevencie šikanovania škola:  
a) bude vytvárať priaznivú klímu v škole,  
b) zabezpečí úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi, jasne vymedzí 
možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení),  
c) školským poriadkom jasne stanoví pravidlá správania vrátane sankcií za ich porušovanie,  
d) v súlade s pracovným poriadkom zaistí neustály dozor pedagogických zamestnancov cez 
prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej 
činnosti v priestoroch kde by mohlo dôjsť k šikanovaniu (záchody, šatne...),  
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e) bude informovať verejnosť o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní 
(poskytnutie kontaktov na inštitúcie, ktoré sa šikanovaním zaoberajú),  
f) zabezpečí vzdelávanie pedagógov, koordinátorov prevencie v oblasti prevencie 
šikanovania,  
g) pri riešení problémov so šikanovaním bude úzko spolupracovať s odborníkmi príslušného 
centra výchovnej a psychologickej prevencie,  
h) stanoví oznamovaciu povinnosť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom 
okamžite upozorniť na problémy šikanovania vedenie školy, ktoré bude bez meškania 
problém riešiť a každej obeti poskytne okamžitú pomoc.  
Metódy riešenia šikanovania školou  
1. Zaistenie ochrany obetiam.  
2. Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.  
3. Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami) 
NIKDY NEKONFRONTOVAŤ OBETE A AGRESOROV!!! Zabránenie agresorom. 
 

Opatrenia pre prípad výskytu pedikulózy 
 
Pôvodca pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku.  
Hlásenie ochorenia: zákonný zástupca, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto skutočnosť 
učiteľke a riaditeľke školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ. 
 

 v prípade podozrenia na pedikulózu zabezpečiť v škole izoláciu   
            dieťaťa od ostatných detí a bezodkladne informovať zákonného     
            zástupcu dieťaťa; 

 zabezpečiť včasné zahájenie dezinfekcie prostredníctvom              
zákonných zástupcov detí; 

 zabezpečiť, aby bola dezinfekcia vykonaná v celom   zasiahnutom    
kolektíve naraz;  

 viesť agendu o vykonávaných opatreniach. 

 
 

Článok 4  
 

Podmienky nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje 

Vchod do základnej školy je zaistený zámkom. Kľúč od vchodu do budovy má riaditeľka  
školy, poverené zamestnankyňe. Ráno odomyká pani učiteľka, ktorá má dozor v ŠKD. 
V priebehu vyučovania za uzamknutie budovy zodpovedá školníčka alebo iná, riaditeľkou 
poverená prevádzková zamestnankyňa.  
V priestoroch školy je bez sprievodu zamestnanca školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby 
zakázaný. 
V rámci bezpečnosti a ochrany detí sú zákonní zástupcovia  spoluzodpovední za zatváranie 
vchodových dverí, nevpúšťanie do budovy podozrivých a neznámych osôb a pri podozrení sú 
povinní upozorniť zamestnancov na danú skutočnosť. 
Popoludní, po skončení vyučovania sú učiteľky a príslušná prevádzková zamestnankyňa 
povinné skontrolovať uzatvorenie okien. 
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Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej 
zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti 
súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. 
Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto. 
Po ukončení vyučovania všetky priestory skontroluje a uzamkne určená zamestnankyňa. 
Ničenie školského majetku sa považuje za priestupok voči školskému poriadku.   
 

 

III. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 

Dodržiavanie  školského poriadku je pre všetkých žiakov školy záväzné. Za 
porušovanie školského poriadku nesieš  osobnú zodpovednosť a môžu ti byť udelené 
výchovné opatrenia. 
Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov ZŠ. 
Pri porušovaní tohto školského poriadku pre žiakov, prípadne pri  oznámení porušení od 
policajného zboru SR  alebo iných inštitúcií je možný postih žiaka nasledovnými formami: 

o  pokarhanie triednym učiteľom 
o  pokarhanie riaditeľom školy 
o znížená známka zo správania na stupeň 2 – uspokojivé, 
o znížená známka zo správania na stupeň 3 - menej uspokojivé, 
o znížená známka zo správania na stupeň 4 - neuspokojivé. 

Tresty budú udelené podľa závažnosti priestupkov. Postupnosť trestov nemusí byť dodržaná. 
 

Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov 
i spolužiakov a zaslúženú odmenu. Na návrh triedneho učiteľa Ti môže riaditeľ udeliť 
diplom alebo pochvalné uznanie za správanie. 
 
 
 
 

                                            Mgr. Mária Lacková 
                                         riaditeľka školy 

 
 


