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I. Úvod
Školský poriadok je súhrn pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagógov a rodičov.
Jeho dodržiavanie prispieva k bezproblémovému chodu školy a je zárukou bezpečnosti
žiakov.
Školský poriadok ZŠ Dunajská Lužná je vypracovaný v zmysle § 153 ods.1/a – c zákona MŠ
SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z. z.
o základnej škole, Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy, Vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 o škole v prírode.

II. Práva a povinnosti žiakov ZŠ Dunajská Lužná citované zo zákona
č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
Práva žiaka
Žiak má právo na
1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
2. bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách,
3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
5. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety
distribuovaných MŠ,
6. úctu k jeho osobe, vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti zo
strany žiakov i pedagógov,
7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
9. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
10. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému
a sexuálnemu násiliu,
11. na slobodnú vôľu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi
možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
12. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
13. dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu
a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho
potrebám
14. navštevovať záujmové útvary vytvorené v škole,
15. na 1. stupni navštevovať školský klub detí,
16. stravovať sa v školskej jedálni

Povinnosti dieťaťa
Žiak má povinnosť:
1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
a vzdelávania,
2. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné školské predpisy,
3. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý
škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
4. chrániť pred poškodením školské učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im
boli bezplatne zapožičané,
5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
6. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť
ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
7. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
8. rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

III. Správanie sa žiaka pri príchode do školy
1. Vyučovanie začína 7,50.
2. Žiak prichádza do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania, najneskôr o
7,45 je v triede na mieste a má pripravené veci na vyučovaciu hodinu.
3. Budovy sa zamykajú o 7,50 hod.
4. Žiak 1. stupňa, ktorý prichádza skôr ako dozorkonajúci, teda skôr ako 7,15 sa môže
prihlásiť do ranného školského klubu.
5. Žiak 2. stupňa, ktorý prichádza skôr ako dozorkonajúci, teda skôr ako 7,15, sa
zdržuje na chodbách na prízemí. Škola nezodpovedá v tomto čase za bezpečnosť
žiakov.
6. V predsieni sa žiak prezuje do prezuviek, kabát a topánky si odloží na chodbe pri
triede alebo v triede. Topánky v triede musí mať uložené v igelitovej taške, kabát
zavesený na vešiaku, nie na stoličke, na ktorej sedí.
7. Ak sa žiak dostaví na vyučovanie oneskorene:
V A-bloku a B-bloku pôjde žiak do triedy. V C-bloku a E-bloku /po uzamknutí
budov/ rodič zazvoní na zvonček triedy a vyučujúci ho automatickým vrátnikom pustí
do budovy.
V oboch prípadoch jeho neskorý príchod zaznamená vyučujúci do triednej knihy.
Oneskorenie do 15. minút sa označí v minútach, oneskorenie nad 15 minút sa zapíše
ako celá vymeškaná hodina.
8. Ak sa chcú žiak alebo rodič dostať v priebehu vyučovania do triedy v A-bloku, musia
telefonicky kontaktovať triednu učiteľku, ktorá im dá k dispozícii svoje telefónne číslo
alebo do zborovne.
9. Ak sa chcú žiak alebo rodič dostať v priebehu vyučovania do triedy v B-bloku,
zazvonia tajomníčke školy alebo do zborovne.
10. Ak sa chcú žiak alebo rodič dostať v priebehu vyučovania do triedy v C-bloku,
zazvonia na zvonček príslušnej triedy pri dolných vstupných dverách , popoludní pri
horných dverách na 1. poschodí.
11. Žiaci nesmú na autobusových zastávkach a počas cesty do školy fajčiť, používať
alkoholické nápoje, užívať drogy, používať vulgárne výrazy a gestá ani hrať
o peniaze, žiak sa správa slušne a disciplinovane, nevykrikuje, nezahadzuje na zem
smeti a nepoškodzuje majetok občanov, napr. domy a oplotenie, okolo ktorých
prechádza cestou do školy a zo školy.
12. Ak bol žiak u lekára alebo sa zdržal zo závažných rodinných dôvodov, predloží
ospravedlnenku vyučujúcemu a následne ju odovzdá triednemu učiteľovi.

13. Žiak, ktorý si zabudne prezuvky, si očistí obuv a predloží na informatívny zápis
žiacku knižku, kde sa mu do príslušnej kolónky zapíše dátum, kedy si prezuvky
zabudol. Rovnako tento údaj zapíše dozorkonajúci aj do klasifikačného záznamu.
14. Časté zabúdanie prezuviek sa môže odraziť v hodnotení správania.

IV. Správanie sa žiakov počas vyučovania
1. V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu
a poriadok a pravidlá BOZP a PO, to znamená, že tašku má zavesenú vedľa lavice,
vrchný odev na vešiaku v triede alebo na chodbe, topánky uložené vo vrecúšku
v triede alebo si ich uloží do lavičky na chodbe, smeti hádže do koša a po odchode
z triedy si upraví svoje okolie.
Smeti nikdy nevyhadzuje von z okna.
2. Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, piť alkohol, kávu, kofeínové a energetické
nápoje (napr. Redbull), užívať drogy ani hrať hry o peniaze.
3. Medzi sebou sa žiaci správajú slušne, vhodne sa zdravia, nepoužívajú ironické a
vulgárne poznámky, gestá a urážajúce výrazy, týkajúce sa žiaka alebo členov jeho
rodiny, pedagogického zboru alebo ostatných zamestnancov školy.
4. Žiak v priestoroch školy nepoužíva vulgárne výrazy, a to ani v tom prípade, ak si ich
hovorí sám pre seba.
5. V škole žiaci povinne zdravia všetky dospelé osoby, najmä však pedagógov a to aj
tých, ktorí ich momentálne neučia.
6. Nevhodné sú objatia a bozky, ktoré prerástli do intímností.
7. Žiak je povinný nosiť žiacku knižku každý deň. Predloží ju na zapísanie každej
známky. Stratu žiackej knižky bezodkladne ohlási triednemu učiteľovi.
8. Žiacku knižku má žiak počas celého vyučovania k dispozícii na lavici.
9. Ak žiak žiacku knižku v daný deň nemá, ohlási to vyučujúcemu na prvej spoločnej
vyučovacej hodine a vyučujúci túto skutočnosť zaznamená v klasifikačnom zázname.
10. Žiacku knižku, písanky a učebnice má žiak z dôvodu ich ochrany obalené.
11. Počas vyučovania sedia žiaci slušne a sledujú výchovno-vzdelávací proces.
Vyučovanie nerušia nevhodnými poznámkami a výkrikmi, ak chcú odpovedať alebo
majú otázku, prihlásia sa zodvihnutím ruky. Svoje miesto bez súhlasu vyučujúceho
neopúšťajú.
12. Žiak nikdy bez dovolenia vyučujúceho neopustí nielen miesto v triede, ale sám bez
dovolenia neopustí ani triedu, ani areál školy.
13. Žiaci na hodinách pracujú usilovne, za priestupok sa považuje napovedanie,
opisovanie alebo písanie domácej úlohy v škole pred vyučovaním.
14. Na hodiny telesnej výchovy, pracovného vyučovania a technickej výchovy prichádza
žiak v predpísanom úbore.
15. Ak je žiak necvičiaci, sedí podľa pokynov na lavičke alebo sa venuje činnosti, ktorou
ho poverí vyučujúci alebo riaditeľ školy.
16. Žiaci 1. stupňa chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov.
Žiaci 2. stupňa sami.
17. Na technickú výchovu, pracovné vyučovanie, svet práce a na hodiny do učební
v telocvični prichádzajú žiaci iba s vyučujúcim.
18. Pred hodinou informatiky, sedia žiaci na lavičke, na mieste, ktoré im určí vyučujúci
na začiatku školského roka a čakajú na jeho príchod.
19. Žiaci 1. stupňa chodia na hodinu informatickej výchovy do B-bloku v sprievode
vyučujúceho, na krúžok informatiky čakajú vo vstupnej chodbe B-bloku, pokiaľ ich
nevyzdvihne vyučujúci.

20. Žiak by počas vyučovacej hodiny nemal chodiť na toaletu. Pokiaľ má problémy
s vylučovaním , informuje o tom rodič triedneho učiteľa.
21. Žiaci nepoužívajú mobily, pretože ich používanie je zo zákona zakázané.
22. Pokiaľ si žiak prinesie do školy mobil a elektronické zariadenia, musí ich mať počas
celého vyučovania, vrátane prestávok, krúžkovej činnosti, a hodín TV/ TŠV kedy
necvičí vypnuté. Nesmie sa napájať na školskú sieť. Toto nariadenia platí aj po dobu
pobytu žiakov v školskom klube detí. Žiaci si môžu mobilný telefón zapnúť až po
opustení areálu školy.
23. Žiaci nesmú mať počas vyučovania a prestávok slúchadlá na ušiach ani zavesené na
krku alebo oblečení, nesmú používať MP3, PSP, tablet a podobné elektronické
zariadenia. Smú ich používať až po opustení areálu školy.

V. Správanie sa žiakov počas prestávok
1. Žiak si po každej vyučovacej hodine hneď na začiatku prestávky pripraví všetky
potrebné pomôcky na nasledujúcu hodinu a až potom využíva prestávku na oddych.
2. Počas prestávok majú žiaci (až na triedu pri školskom bufete) dvere na triedach
otvorené, aby mal dozorkonajúci prehľad o pohybe žiakov v triede. Žiaci však nestoja
vo dverách triedy, nevykúkajú neustále na chodbu, ale venujú sa rozhovoru
s priateľmi, konzumujú desiate a pripravujú sa na vyučovanie.
3. Počas prestávok žiak nesmie opustiť areál školy ani budovu bez súhlasu vyučujúceho
alebo dozorkonajúceho. Počas prestávok sa správa kultivovane a to tak, aby
neohrozoval vlastné zdravie, zdravie svojich spolužiakov a nepoškodzoval školský
majetok. Žiaci nevystupujú na lavice a nehojdajú sa na stoličkách. Pohybujú sa
pokojne, nebehajú, nenaháňajú sa, nevykláňajú sa z okien, aby nedošlo
k úrazu, nekričia, rozprávajú sa ticho.
4. Žiak si počas prestávok nesmie nabíjať mobilný telefón a ďalšiu elektroniku bez
súhlasu pedagóga. Nepoužíva mobily, nemá na ušiach slúchadlá.
5. Počas malých prestávok sa žiaci na chodbách nepohybujú, pokiaľ nejdú na toaletu
alebo do bufetu. Prestávku medzi 3. a 4. hodinou, ak je priaznivé počasie, trávia žiaci
v školskom parku:
Žiaci B-bloku trávia veľkú prestávku na asfaltovom chodníku za budovou II. stupňa.
Žiaci A-bloku trávia veľkú prestávku na asfaltovom futbalovom ihrisku.
Žiaci C-bloku sa počas veľkej prestávky pod vedením učiteľov prechádzajú v areáli
školy a jeho okolí.
Žiaci E-bloku sa počas veľkej prestávky pod vedením učiteľov prechádzajú v areáli
školy a jeho okolí.
6. V prípade nepriaznivého počasia zostávajú žiaci počas veľkej prestávky vo svojich
triedach, prípadne sa môžu pohybovať na školských chodbách. Žiaci sa môžu stretnúť
so žiakmi z iných tried. Po zazvonení idú okamžite do tried.
VI. Správanie sa žiakov v bufete
1. Do bufetu smú ísť žiaci B- bloku iba dvakrát počas vyučovania okrem prestávky po
prvej vyučovacej hodine. Ak zazvoní na vyučovanie, bufet okamžite opustia a vrátia
sa do triedy.
2. Pre žiakov z bloku A,C,E je návšteva bufetu vyhradená pred vyučovaním a počas
prestávky po prvej vyučovacej hodine, pre žiakov z B- bloku počas ostatných
prestávok okrem veľkej prestávky, ktorú trávia žiaci vonku.
3. Pred bufetom stoja v rade tak, ako prišli, nepredbiehajú sa.
4. Ak sa žiak v bufete správa nedisciplinovane a svojím správaním obťažuje ostatných
žiakov alebo nerešpektuje čas návštevy bufetu, môže mu byť na základe rozhodnutia

pedagogickej rady návšteva školského bufetu zakázaná. Ak bude žiak rozhodnutie
pedagogickej rady ignorovať, udelí sa mu výchovné opatrenie alebo sa mu zníži
známka zo správania.
5. Ak idú žiaci počas veľkej prestávky von, navštevovať bufet v tomto čase je zakázané.
6. Ak sú žiaci počas veľkej prestávky vnútri, bufet navštevovať môžu.

VII. Správanie sa v školskej jedálni
1. Školskú jedáleň navštevujú iba žiaci, ktorí sa stravujú. Žiaci, ktorí sa nestravujú, majú
vstup do jedálne a chodby pred jedálňou z dôvodu malých priestorov zakázaný.
2. V školskej jedálni sú žiaci povinní dodržiavať poriadok a čistotu.
3. Do školskej jedálne vchádzajú žiaci slušne a pomaly. Pred vstupom si odložia aktovky
na police v chodbe a vetrovky alebo kabáty si zavesia na vešiaky. Z hygienických
dôvodov je zakázané sedieť v jedálni vo vetrovkách a kabátoch.
4. V jedálni stoja žiaci v rade, nepredbiehajú sa (okrem výnimiek, ktoré určí riaditeľ
školy), po prevzatí obeda si sadajú na miesto a počas obedovania sa nerozprávajú
nahlas. Každý stravník je povinný po konzumácii odniesť podnos do okienka.
5. Pred odchodom z jedálne podnosy, taniere, príbory a poháre odovzdajú pri okienku
a stôl za sebou nechajú čistý.

VIII. Správanie sa žiakov po skončení vyučovania
1. Po ukončení vyučovania žiak uprace svoje miesto, pozbiera papiere a odpadky, vyloží
si stoličku a odchádza na obed, domov alebo do školského klubu. Svoje veci si
ihneď berie z budovy, nenecháva si ich v triede alebo na chodbe alebo v priestoroch
chodby pred školskou jedálňou. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny.
Žiaci, ktorí majú zo zdravotných dôvodov duplicitné učebnice si ich nechávajú
v skrini.
2. Týždenníci skontrolujú stav triedy.
3. V triede po vyučovaní bez dozoru nemôže zostať ani jeden žiak.
4. Žiaci pod vedením vyučujúceho ihneď odchádzajú z budov na obed alebo z areálu
školy.
5. Žiak sa po skončení vyučovania nezdržuje v areáli školy, nečaká kamarátov,
nepostáva za plotom školského areálu, ale odchádza ihneď domov alebo na
autobusovú zastávku.
6. Po ceste zo školy platia tie isté pravidlá ako pri ceste do školy (viď. kap. č. III )

IX. Popoludňajšia činnosť žiakov
1. Medzi dopoludňajším vyučovaním a popoludňajšou činnosťou žiaci obedujú a zdržujú
sa v školských priestoroch iba vtedy, ak majú organizovanú činnosť (školský klub,
záujmové krúžky a pod.). Pokiaľ žiak nemá popoludní organizovanú činnosť, musí
opustiť areál školy.
2. Na činnosť v záujmových útvaroch prichádzajú žiaci najviac 5 minút vopred a čakajú
pred budovou (pri nepriaznivom počasí vo vestibule na lavičke, v ktorej majú danú
aktivitu). Počas týchto 5 minút dozor nad nimi preberá vedúci krúžku. Do triedy
a miestnosti vchádzajú pod vedením vedúceho záujmového krúžku.
3. Žiaci, ktorí majú krúžkovú činnosť v telocvični v prípade nepriaznivého počasia
čakajú na lavičke vo vestibule A-bloku.
4. Ak sa žiak zdržuje v areáli školy pred krúžkovou činnosťou viac ako 5 minút, škola za
neho nepreberá zodpovednosť.

5. Žiaci, ktorí majú krúžkovú činnosť v telocvični, vstupujú do jej priestorov iba
v sprievode vedúceho krúžku, a to aj vtedy, ak je telocvičňa otvorená a v jej
priestoroch sa uskutočňuje činnosť iného krúžku.
6. Na popoludňajšiu činnosť vo vnútorných priestoroch školy si žiaci nosia prezuvky.
7. Žiakov zo školského klubu detí vyzdvihne vedúci krúžku a po jeho skončení ich vráti
priamo do oddelenia školského klubu.

X. Správanie žiaka mimo školy
1. Za správanie žiaka mimo školy zodpovedá rodič.
2. Ak však žiak mimo vyučovania a počas prázdnin vykoná čin, ktorý vrhá zlé meno na
školu, ktorú navštevuje, škola má právo, aby sa jeho správanie odrazilo vo
výchovných opatreniach alebo v zníženej známke zo správania.
3. Povinnosťou každého žiaka je chrániť prírodu, čistotu obce a celého okolia.

XI. Oblečenie, účes a vizáž žiaka
1. Žiak chodí do školy slušne a čisto oblečený a upravený.
2. Odev musí zakrývať celý trup – celé brucho, chrbát, plecia, prsia, zadok.
3. Nevhodné sú teda odevy, ktoré majú hlboké výstrihy, príliš krátke sukne, príliš krátke
nohavice odhaľujúce dolnú časť sedacích svalov, odevy, s grafickými znakmi
propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v akomkoľvek
jazyku), roztrhané džínsy.
4. V prípade, ak je žiak nevhodne oblečený, škola sa skontaktuje s rodičom, aby urobil
nápravu.
5. Žiak nesmie do školy nosiť piercing, náušnice so špicom, pretože môžu, najmä
na hodinách spojených s telesnou aktivitou, spôsobiť žiakovi úraz.
6. Do školy nie je vhodné chodiť s vlasmi zafarbenými neprirodzenými odtieňmi (napr.
ružové, zelené, modré, oranžové, červené farby a ich odtiene).
7. Zakázané sú aj účesy vo forme chocholov, vystrihaných alebo zafarbených pásov .
8. Žiaci nesmú mať gélové nechty a nechty nalakované v neprirodzených alebo
tmavých až čiernych odtieňoch. Prípustné sú iba pastelové odtiene lakov a jemné
odtiene rúžov a leskov.
9. Dievčatá smú používať jemný mejkap prirodzený ich veku, špirálu na oči. Zakazuje
sa akýkoľvek mejkap v sýtych farbách, ktorý pôsobí vulgárne a neprirodzene
a výrazné očné linky.
10. Žiak si nesmie počas pobytu v škole zakrývať hlavu kapucňou.
11. Žiaci nesmú nosiť do školy prezuvky, ktoré pri chôdzi vydávajú nepríjemný vŕzgavý
zvuk.

XII. Veci, ktoré žiak nesmie do školy nosiť a činnosti, ktoré sú zakázané
1. Žiak do školy nosí len veci potrebné k vyučovaniu. Nesmie nosiť predmety, ktoré
ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ako sú nože, reťaze, tzv. boxery, piráty, laserové
baterky, akékoľvek ostré predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie žiakov
a zamestnancov školy.
2. Nevhodné sú i časopisy propagujúce násilie a obsahujúce erotické a pornografické
materiály.
3. Veľké sumy peňazí, šperky, hodinky nosí žiak iba na vlastnú zodpovednosť.
4. Mobilné telefóny, walkmany, discmany, iPhony, MP3 či inú elektroniku je v škole
používať zakázané, a to aj počas prestávok. Žiaci si ich pred vstupom do areálu školy
musia vypnúť a skryť do tašiek alebo do vreciek oblečenia.

5. Ak žiak potrebuje v nutných prípadoch telefonovať, požiada o dovolenie vyučujúceho
alebo dozorkonajúceho učiteľa.
6. Z hľadiska bezpečnosti nie je dovolené (okrem krúžkovej činnosti) pohybovať sa
v areáli školy a po chodbách na kolieskových korčuliach, teniskách s kolieskami,
bicykloch, kolobežkách a skejtbordoch.
7. Za protizákonné sa považuje nakrútenie zvukového záznamu alebo videozáznamu,
zhotovenie fotografií s erotickými a vulgárnymi motívmi v škole i v domácom
prostredí, videá propagujúce bitky medzi žiakmi a iné násilie a ich ďalšie šírenie
prostredníctvom mobilov, internetu a iných médií.
8. Za porušenie zákona a školského poriadku sa považuje zhotovenie akéhokoľvek
zvukového záznamu, videozáznamu alebo odfotografovanie žiaka alebo pedagóga bez
jeho vedomia a ich umiestňovanie na rôznych verejnosti dostupných miestach bez
súhlasu dotknutej osoby.
9. V prípade používania mobilov, walkmanov, discmanov, iPhonov, MP3 či inej
elektroniku v škole, môže tieto pedagóg žiakovi zobrať. Odovzdá mu ich po skončení
vyučovania. O opatrení urobí zápis do klasifikačného záznamu.
10. Ďalej medzi závažné priestupky patrí ublíženie na zdraví, psychický nátlak, krádež,
poškodenie vecí žiakov a pomaľovanie budov grafitmi a podobne.

XIII. Dochádzka do školy
1. Základná školská dochádzka je povinná.
2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho rodič povinný bezodkladne
oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti buď osobne, alebo telefonicky najneskôr do
24 hodín.
3. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva:
- choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie
premávky hromadných dopravných prostriedkov,
- mimoriadne udalosti v rodine, napr. svadba, pohreb,
- účasť žiaka na súťažiach.
4. Ak žiak nebol na predchádzajúcej vyučovacej hodine, je povinný sa vyučujúcemu
ospravedlniť ihneď na začiatku vyučujúcej hodiny, nie až vtedy, keď ho vyučujúci
vyvolá k odpovedi. V takom prípade nemusí učiteľ ospravedlnenie žiaka akceptovať.
5. Neprítomnosť žiaka v škole, ktorá trvá najviac 3 dni v jednom mesiaci môže
ospravedlniť, ospravedlňuje jeho rodič triednej učiteľke. Ostatné vymeškané dni
v danom mesiaci treba podložiť lekárskym ospravedlnením.
6. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vyžaduje sa vždy
lekárske potvrdenie alebo úradný doklad. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do 3
dní po nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za
neospravedlnenú. Po troch dňoch neospravedlnenej dochádzky triedy učiteľ
telefonicky informuje rodiča na nedbalú školskú dochádzku alebo posiela rodičovi
upozornenie na nedbalú školskú dochádzku.
7. Ak má žiak neospravedlnený jeden vyučovací deň v školskom polroku, riaditeľ
školy mu udelí pokarhanie od riaditeľa školy.
8. Ak má žiak v školskom polroku neospravedlnený viac ako jeden deň a maximálne
12 hodín, zníži sa mu známka zo správania o jeden stupeň (uspokojivé).
9. Ak má žiak v školskom polroku 13 – 30 neospravedlnených hodín, zníži sa mu
známka zo správania o dva stupne(menej uspokojivé).
10. Nad 30 neospravedlnených hodín v školskom polroku sa žiakovi zníži známka zo
správania o tri stupne (neuspokojivé).

11. Neospravedlnenú neúčasť žiaka, ktorá trvá viac ako 15 hodín v mesiaci, je povinná
riaditeľka školy najneskôr do troch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca
oznámiť obci a okresnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny, kde má rodič dieťaťa
trvalý pobyt, pretože sa chápe ako zanedbanie povinnej školskej dochádzky. Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny vydá na základe oznámenia rozhodnutie o zastavení
výplaty prídavku na dieťa.
12. Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. sa zákonný zástupca žiaka , ktorý počas školského
roka vymešká neospravedlnene 60 hodín dopúšťa priestupku. Škola tento priestupok
nahlási obci, ktorá v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch uloží zákonnému
zástupcovi pokutu do výšky 331,50 eur.
13. V prípade, ak dieťa neplní školskú dochádzku v rozsahu 100 a viac
neospravedlnených hodín, podľa usmernenia Generálnej prokuratúry SR č. k. IV Spr.
246/09 – 12 z r. 2009 sa táto skutočnosť považuje za trestný čin ohrozovania
mravnej výchovy mládeže, na čo škola upozorní nielen obec, ale aj úrad práce
sociálnych vecí a rodiny, aby v tejto veci urobili potrebné kroky.
14. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ide o častú opakovanú neprítomnosť žiaka
v škole, môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka i pri kratšom
vymeškaní vyučovania ako 3 dni.
15. Žiak sa na rodinné dovolenky v priebehu školského roka uvoľňuje len na základe
žiadosti doručenej riaditeľovi školy. Riaditeľ školy na žiadosť uvedie stanovisko, či
s uvoľnením žiaka súhlasí.
16. Ak žiak v priebehu klasifikačného obdobia /polrok/ vymešká viac než 30% hodín
z daného predmetu, škola môže navrhnúť vykonať v daných premetoch komisionálnu
skúšku, aj napriek tomu že žiak bude mať 2 známky.

XIV. Oslobodenie žiaka od vyučovania
1. Od navštevovania niektorého predmetu môže byť žiak oslobodený len na základe
žiadosti rodiča a potvrdenia lekára. Toto potvrdenie sa obnovuje vždy na začiatku
každého ďalšieho školského roka.
2. Žiak oslobodený z niektorého predmetu nemusí byť na základe informovaného
súhlasu rodiča prítomný na vyučovacej hodine, pokiaľ je táto vyučovacia hodina prvá
alebo posledná.
3. Oslobodený žiak sa zamestnáva úlohami, ktoré mu uloží príslušný pedagogický
zamestnanec.
4. Oslobodený žiak, ak na hodinách nevykonáva predpísanú činnosť, musí dodržiavať
pravidlá školského poriadku počas vyučovania.
5. Žiak, ktorý je úplne oslobodený od telesnej výchovy sa nemôže zúčastniť lyžiarskeho,
plaveckého výcvikového kurzu ani školy v prírode.

XV. Pravidlá hodnotenia a klasifikácie
1. Žiak má právo, aby sa v procese hodnotenia správal voči nemu pedagóg humánne
a uplatňoval pedagogický takt.
2. Žiak musí byť z predmetu vyskúšaný ústne, písomne alebo prakticky aspoň dvakrát
v polročnom hodnotiacom období.
3. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď, pričom poukazuje na
klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Výsledky písomných prác učiteľ
žiakovi predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 pracovných dní.
4. V jednom dni môžu žiaci písať iba jednu kontrolnú písomnú prácu, pokiaľ má jej
dĺžka trvať viac ako 25 minút.

5. Pri klasifikácii a hodnotení sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia.
Stupeň prospechu sa neurčuje len na základe priemeru klasifikácie za príslušné
obdobie.
6. Ak má žiak a jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie
v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže do 3 dní odo
dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, požiadať písomne riaditeľa školy
o komisionálne preskúšanie.
7. Žiak, ktorý mal na konci druhého polroku najviac z dvoch predmetov prospech
nedostatočný, môže robiť opravné skúšky. O opravnú skúšku musí rodič žiaka
písomne požiadať riaditeľa školy.
8. Žiak môže v jeden deň urobiť dve opravné skúšky, iba ak o to požiada rodič.
9. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa
stupňom nedostatočný.
10. Ak žiak v školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, opakuje
ročník.
11. Za vzorné správanie, plnenie si povinností, za statočný čin alebo dobrú reprezentáciu
školy môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie. Pochvalu alebo iné
ocenenie udeľuje žiakom triedna učiteľka alebo riaditeľka školy.
12. O každej priebežnej klasifikácii sa vedie evidencia v klasifikačnom zázname. Zákonný
zástupca žiaka má právo nahliadnuť do klasifikačného záznamu žiaka tak, aby bola
zabezpečená ochrana osobných údajov ostatných žiakov, môže nahliadnuť i do
písomných prác po dohovore s vyučujúcim alebo na schôdzkach ZRPŠ.

XVI. Nakladanie žiaka s majetkom školy
1. Žiak je povinný chrániť školský majetok.
2. V prípade, ak školský majetok zámerne alebo neúmyselne poškodí, sú jeho rodičia
alebo zákonní zástupcovia povinní škodu odstrániť do jedného mesiaca od dátumu
škody:
• a to opravou veci vo vlastnej réžii alebo odborníkom
• zaplatením nielen samotnej veci ale aj dopravy a práce v zmysle platných
predpisov.
3. Za poškodenie majetku bude žiakovi podľa rozsahu uložené výchovné opatrenie alebo
sa mu zníži známka zo správania, a to aj v prípade ak škodu uhradí alebo dá vec do
poriadku. V prípade neúmyselného činu, ak žiak škodu nahradí, môže pedagogická
rada rozhodnúť o miernejšom opatrení.

XVII. Opatrenia vo výchove
1. Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku možno žiakom uložiť niektoré
z týchto opatrení:
• napomenutie od triedneho učiteľa
• pokarhanie od triedneho učiteľa
• pokarhanie od riaditeľa školy
• zníženie známky zo správania o jeden, dva alebo tri stupne.
2. O uložení napomenutia od triedneho učiteľa rozhoduje triedny učiteľ.
Pokarhanie od triedneho učiteľa sa dáva so súhlasom pedagogického zboru.
Pokarhanie riaditeľa školy je v kompetencii riaditeľa.
O znížení známky zo správania rozhodne podľa významu priestupku pedagogická
rada.
3. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných
žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu

4.

5.
•
•

a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité
vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej
miestnosti za prítomnosti pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca.
Riaditeľ školy bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu
b) zdravotnú pomoc
c) policajný zbor.
O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný
záznam.
V ojedinelom prípadne z dôvodu závažného porušovania školského poriadku, môže
triedny učiteľ po dohode s riaditeľkou školy vylúčiť žiaka z exkurzie, výletu alebo inej
hromadnej akcie.
Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, vzornú
reprezentáciu školy možno žiakovi udeliť:
pochvalu od triedneho učiteľa
pochvalu od riaditeľa školy.

XVIII. Styk rodiča s učiteľom
1. Zákonný zástupca má právo:
1. Oboznámiť sa so školským poriadkom a a výchovno-vzdelávacím programom školy,
2. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
3. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
4. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
5. Vyjadrovať sa k činnosti školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
6. Byť prítomný na komisionálnych skúškach svojho dieťaťa po predchádzajúcom
súhlase riaditeľa.
2.Povinnosti zákonného zástupcu:
1. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené
školským poriadkom.
2. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa alebo iných závažných
skutočnostiach,
3. Nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil,
4. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa
dochádzalo do školy pravidelne a včas a dôvody neprítomnosti žiaka doložil v súlade
so školským poriadkom, návšteva rodičov žiakov s učiteľmi je povolená počas
prestávok, pred alebo po vyučovaní,
5. Rodičia nezdržujú učiteľa, pokiaľ má vyučovaciu hodinu, ale dohodnú si termín, kedy
sa im učiteľ môže nerušene venovať.
6. Učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol rodič predbežne
informovať telefonicky alebo osobne na rodičovských schôdzkach, alebo
individuálnych dopredu dohodnutých stretnutiach, avšak nikdy nie v čase vyučovacích
hodín.
7. Číslo školského telefónu majú žiaci uvedené v žiackych knižkách.
8. Pred nástupom žiaka do ŠVP, LVK je rodič povinný škole predložiť podpísaný
informovaný súhlas rodiča s vyslaním žiaka na podujatie, doklad o zdravotnej
spôsobilosti žiaka od detského lekára a potvrdenie o bezinfekčnosti s dátumom nie
starším ako je deň pred odchodom na akciu, poučenie o bezpečnosti žiaka na akcii
a v prípade akcie organizovanej do zahraničia aj cestovný doklad dieťaťa a uhradiť
financie za akciu.

9. Pred nástupom na exkurziu alebo školský výlet stačí informovaný súhlas rodiča
a úhrada akcie.
10. Vzniknutý problém riešia rodičia najskôr s triednym učiteľom až následne s riaditeľom
školy.
11. Z vyučovania pred jeho oficiálnym ukončením, z výletov a exkurzií, účelového
cvičenia, didaktických hier v prírode, zo školského klubu v inom čase, aký je uvedený
na zápisnom lístku je možné žiaka uvoľniť priamo zákonnému zástupcovi alebo na
základe písomnej žiadosti rodiča, v ktorej bude uvedená zodpovedná osoba, ktorá si
žiaka na určenom mieste prevezme.

XIX. Styk žiaka s učiteľom
1. V osobných veciach sa žiak obracia na triedneho učiteľa (v jeho neprítomnosti na
určeného učiteľa) alebo vedenie školy.
2. Na dvere zborovne žiak klope iba vo výnimočnom prípade, a to ak nie je na chodbe
učiteľ, ktorý vykonáva dozor.
3. Vstup žiakov do kabinetov a zborovní je dovolený len v prítomnosti učiteľa.

XX. Úrazy a náhla nemoc žiakov
1. Žiak je povinný okamžite ohlásiť úraz triednemu učiteľovi alebo učiteľovi
vykonávajúcemu dozor, aby mu mohla byť poskytnutá prvá pomoc.
2. Akýkoľvek úraz v čo najkratšom čase vyučujúci alebo dozorkonajúci učiteľ zapíše do
knihy drobných úrazov, ktorá sa nachádza v riaditeľni.
3. Pri náhlom onemocnení alebo úraze žiaka sa učiteľ vždy telefonicky skontaktuje
s rodičom.
4. Ak sa žiak cíti zle (teplota, bolesti žalúdka), nedostaví sa do školy, ale s rodičom
navštívi lekára.

XXI. Pravidlá týždenníka
1. Pred vyučovaním skontroluje, či je v poriadku tabuľa, krieda, špongia, handra.
2. Podľa pokynov vyučujúcich pripravuje na vyučovacie hodiny mapy, atlasy, rysovacie
potreby a ostatné pomôcky.
3. Na začiatku vyučovania zistia neprítomnosť žiakov a nahlásia ju vyučujúcemu.
4. Po zapísaní tabule počas vyučovacej hodiny so súhlasom učiteľa utrie tabuľu handrou.
5. Počas veľkej prestávky umyje tabuľu špongiou, vyvetrá triedu, vypráši handru,
vyrovná lavice, poleje kvety.
6. Počas veľkej prestávky sa zdržuje v triede a dbá, aby nikto iný v triede nebol, chráni
veci svojich spolužiakov.
7. Upozorňuje žiakov na nečistoty v triede.
8. V prípade, ak je kôš preplnený odpadkami, odnesie ho cez veľkú prestávku do
odpadkových nádob.
9. Akékoľvek poruchy v triede alebo nešetrné zaobchádzanie so školským majetkom
oznámi ihneď triednemu učiteľovi.
10. Po vyučovaní dbá na to, aby v triede nezostali žiadne odpadky.
11. Skontroluje, či sú všetky stoličky vyložené.
12. Odchádza posledný z triedy a prípadné nedostatky ohlási triednej učiteľke.
13. V každej triede sa určuje na jeden týždeň dvojica žiakov ako týždenníci. O tom, kto
bude v danom týždni vykonávať úlohy týždenníka, rozhoduje triedny alebo
zastupujúci učiteľ.
14. Mená týždenníkov sú uvedené v dolnej časti triednej knihy.

XXII. Správanie na výletoch, na exkurziách, v škole v prírode, na
lyžiarskom, plaveckom, korčuliarskom kurze
1. Škola nemusí zobrať na exkurziu, výlet, lyžiarsky, plavecký, korčuliarsky kurz žiaka,
ktorý sústavne porušuje školský poriadok alebo žiaka, ktorého zdravotný stav je veľmi
vážny.
2. Na exkurziách, výletoch, vychádzkach, lyžiarskych, plaveckých, korčuliarskych
výcvikoch, v školách v prírode platia všetky predpisy školy v plnom rozsahu.
3. Okrem toho sú žiaci povinní dodržiavať termín odchodov a príchodov, bez vedomia
vyučujúceho nesmú opustiť skupinu, žiaci musia dodržiavať všetky pokyny učiteľa
a vychovávateľa a chrániť majetok a prírodu.
4. Žiak musí ukončiť akciu na tom istom mieste, z ktorého odchádzal.

XXIII. Uvoľňovanie žiaka z vyučovania
1. Žiak môže byť počas vyučovania uvoľnený iba, ak ho osobne vyzdvihne zákonný
zástupca alebo písomne ním poverená dospelá osoba. Táto osoba musí byť
v písomnom poverení od zákonného zástupca uvedená. Na základe písomnej
alebo telefonickej žiadosti od rodiča škola nemôže uvoľniť žiaka z vyučovania.
2. Ak má žiak po ceste zo školskej akcie (exkurzia, šk. výlet, škola v prírode, lyžiarsky
výcvikový kurz a pod.) vystúpiť skôr, ako v cieľovej stanici, pedagóg ho uvoľní iba
na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorý zabezpečí, že žiaka bude pri výstupe
z dopravného prostriedku čakať dospelá osoba. Táto osoba musí byť uvedená
v žiadosti rodiča.
3. Ak sa žiak na školské podujatie dopravuje iným dopravným prostriedkom, ako
zabezpečila škola, musí rodič pred odchodom žiakov na akciu predložiť vedeniu školy
písomný doklad, v ktorom oznamuje, akým spôsobom, kedy a kto žiaka dopraví na
akciu. Rovnako sa postupuje i pri predčasnom odchode žiaka zo školskej akcie.

XXIV. Opatrenia proti vlasovým parazitom
1. Ak sa u žiaka objavia vlasové parazity, vedenie školy upozorní rodičov, aby sa
postarali o ich odstránenie. Ak sa po výzve rodičom pri následnej kontrole vlasov
nájdu u žiaka opäť vlasové parazity alebo hnidy, bude sa musieť v sprievode rodiča
vrátiť domov a zotrvať v domácom prostredí až do odstránenia parazitov a hníd.

XXV. Odmeňovanie
Kolo
Školské kolo
Obvodné
Krajské a vyššie

Umiestnenie
1.m
2. a 3. miesto
1.-3. miesto
účasť

Výchovné opatrenie
Pochvala od RŠ
Pochvala od TU
Pochvala od RŠ
Pochvala od RŠ

Realizácia
Vecná cena
Vecná cena
Vecná cena
Vecná cena

XXVI. Ďalšie nariadenia
V súlade s platnými zákonmi je v priestoroch školy a na školských
akciách prísne zakázané:
1. akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek činnosť,
ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví,

2. propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie,
3. prechovávať zbrane a predmety ohrozujúce život a zdravie,
4. prechovávanie, užívanie, predaj a poskytovanie návykových látok (alkohol, tabakové
výrobky, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy),
5. propagovať alebo inak šíriť toxikomániu.

XXVII. Záver
1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov ZŠ Dunajská Lužná a jeho porušenie
a dôsledky posúdi triedny učiteľ a pedagogická rada s vedením školy.
2. Školský poriadok nadobúda účinnosť 1.11.2009.
3. S obsahom školského poriadku sa žiaci zoznámia na triednickej hodine v prvom
týždni každého školského roka a podľa potreby na triednických hodinách počas
školského roka.

Dunajská Lužná 1.9.2017

PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Základná škola Dunajská Lužná

Príloha k školskému poriadku č. 1
I. Úhrady za poškodenia:
Dvere:
Ak žiak poškodí dvere, zaplatí celú sumu vrátane dopravy a montáže.
Okná:
Ak žiak rozbije okno, zaplatí celú sumu po predložení faktúry sklenárom, ktorý okno
opravoval vrátane dopravy.
Vodoinštalačný materiál
V prípade poškodenia vodoinštalačného materiálu, zaplatí celú sumu aj keď je vec funkčná,
avšak je kvôli pokriveniu neestetická.
Poškodenie lavice
V prípade drobného poškodenia dreveného povrchu zaplatí žiak 7 eur.
Ak ide o poškodenie väčšieho rozsahu zaplatí výmenu celej dosky.
Poškodenie stoličky
V prípade drobného poškodenia sedacej plochy alebo opierky zaplatí cenu novej opierky.
Maľovka
V prípade poškodenia maľovky, zaplatí rodič opravu miesta tak, aby oprava bola na
nerozoznanie od pôvodného podkladu. V inakšom prípade bude musieť uhradiť maľovku
celej steny.
Učebnice
Z dôvodu, že žiaci dostávajú učebnice aj niektoré pracovné zošity zo štátu zdarma, sú povinní
si všetky učebnice, pracovné zošity aj žiacku knižku obaliť.
Poškodené učebnice
Poškodené učebnice sú žiaci na konci roka povinní uhradiť podľa cenníka:
-poškodený obal 0,30 – 2,0 eur
-tzv. somárske uši na listoch 0,50 – 0,80 eur
-obliata, roztrhnutý list 0,30 – 0,50 eur
-perom počarbaná alebo domaľovaná kniha 0,50 – 1,00 eur
-strata knihy- suma zohľadňujúca amortizáciu

II. Výchovné opatrenia
Osobitné hodnotenie správania v žiackych knižkách na 1. stupni a v 5. ročníku:
1. Žiakom I. stupňa triedny učiteľ po konzultácii s ostatnými vyučujúcimi a dozor
vykonávajúcimi pedagógmi na konci každého mesiaca zapíše do žiackej knižky v časti
,,Hodnotenie správania za mesiac“ známku, ktorá odráža žiakovo správanie v danom
mesiaci.

2. Dvojku dostane žiak v prípade, ak má v ŽK minimálne tri poznámky za porušovanie
školského poriadku.
3. Kritériá, za ktoré bude žiakovi udelená poznámka:
a/nepripravenosť pomôcok pred vyučovacou hodinou
b/slovné a fyzické napádanie spolužiakov
c/vulgárne vyjadrovanie
d/nerešpektovanie pokynov pedagógov
e/výrazný hlasový prejav /krik, rev/.
4.Ak sa situácia zopakuje v nasledujúcom mesiaci, kedy žiak dostal dvojku, dostáva
pokarhanie od triedneho učiteľa.
5.Ak bude mať žiak aj v treťom mesiaci za sebou dvojku, bude mu udelené pokarhanie
od riaditeľa školy.
6.Ak by sa žiak nezlepšil ani po pokarhaní od riaditeľa školy, bude mu znížená známka
zo správania najmenej o jeden stupeň.
7. Ak sa žiak dostaví na vyučovanie oneskorene:
V A-bloku a B-bloku pôjde žiak do triedy.
V C-bloku a E-bloku /po uzamknutí budov/ rodič zazvoní na zvonček triedy
a vyučujúci ho automatickým vrátnikom pustí do budovy.
V oboch prípadoch jeho neskorý príchod zaznamená vyučujúci do triednej knihy.
Oneskorenie do 15. minút sa označí v minútach, oneskorenie nad 15 minút sa zapíše
ako celá vymeškaná hodina.

Domáce úlohy
1. Zabúdanie domácich úloh sa zapisuje žiakom v spodnej časti žiackej knižky. V deň,
kedy si žiak zabudol úlohu, sa mu zapíše dátum.
2. Za päť zabudnutých úloh v predmetoch, ktoré má žiak viac ako trikrát do týždňa, sa
žiakovi zapíše do klasifikačného záznamu nedostatočná.
3. Za tri zabudnuté úlohy v predmetoch, ktoré má žiak jedenkrát alebo dvakrát do
týždňa, sa žiakovi zapíše do klasifikačného záznamu nedostatočná.
4. Zabúdanie bežných úloh sa hodnotí zvlášť v I. polroku a zvlášť v II. polroku, to
znamená, že zabudnuté úlohy sa do ďalšieho polroka neprenášajú.
5. Za zabúdanie bežnej úlohy sa považuje aj to, ak si žiak neprinesie na vyučovanie,
potrebné pomôcky, s ktorými má na hodine pracovať, napr. výtvarné potreby alebo si
neprečítal text z čítanky, mimočítankového čítania a pod.
6. Veľké práce ako slohy, referáty a projekty, ktoré žiak dostáva ojedinele, sa
nepovažujú za bežné úlohy, preto sa hodnotia osobitne. Ich neodprezentovanie alebo
neodovzdanie v stanovenú vyučovaciu hodinu sa hodnotí hneď nedostatočnou.

Zabúdanie úborov na telesnú výchovu
1. Zabúdanie úborov sa zapisuje žiakom v spodnej časti žiackej knižky. V deň, kedy si
žiak zabudol úbor sa mu zapíše dátum. Za tri zabudnuté úbory sa žiakovi zapíše do
klasifikačného záznamu nedostatočná.
2. Zabúdanie úborov sa hodnotí zvlášť v I. polroku a zvlášť v II. polroku, to znamená, že
zápisy sa do ďalšieho polroka neprenášajú.
3. Poznámku za úbor dostáva žiak aj vtedy, ak mu chýba akákoľvek súčasť úboru, napr.
tenisky, tepláky a pod.

Zabúdanie prezuviek
1. Trikrát – pokarhanie triedneho učiteľa
2. Päťkrát - pokarhanie od riaditeľa školy
3. Sedemkrát – znížená známka zo správania o jeden stupeň
Strata žiackej knižky
1. Strata žiackej knižky – 0,70 eur alebo čistiace a hygienické prostriedky pre školu,
ktoré odovzdá triednemu učiteľovi
2. Každé vydanie novej žiackej knižky triedny učiteľ zaznamená v zadnej časti
klasifikačného záznamu pri mene žiaka s textom ,, Výmena ŽK a dátum“.
3. Pri druhej strate ŽK sa uloží pokarhanie od riaditeľa školy. Pri tretej strate sa žiakovi
zníži známka zo správania o jeden stupeň.
Zabúdanie žiackej knižky
1. Trikrát – pokarhanie od triedneho učiteľa.
2. Päťkrát – pokarhanie od riaditeľa školy.
3. Sedemkrát – znížená známka zo správania o jeden stupeň.
Neskoré príchody do 15 minút
1. Trikrát – pokarhanie od triedneho učiteľa.
2. Päťkrát – pokarhanie od riaditeľa školy.
3. Sedemkrát – znížená známka zo správania o jeden stupeň.
Neskoré príchody nad 15 minút - neospravedlnená hodina.
Používanie mobilu a elektronických zariadení
1. Používanie mobilu a elektronických zariadení sa zapisuje žiakom do žiackej knižky
a klasifikačného záznamu.
2. Za jeden záznam v žiackej knižke bude žiak ústne napomenutý triednym učiteľom.
3. Za dva záznamy dostáva žiak pokarhanie triednym učiteľom.
4. Za tri záznamy dostáva žiak pokarhanie riaditeľom školy.
5. Za štyri záznamy bude žiakovi znížená známka zo správania o jeden stupeň.
6. Pri opakovanom používaní o treste rozhodne pedagogická rada.
Pokarhanie od triedneho učiteľa
1. Trikrát zabúdanie úborov.
2. Trikrát za zabúdanie prezuviek.
3. Trikrát za zabúdanie žiackej knižky.
4. Trikrát neskorý príchod na vyučovanie.
5. Dva záznamy za používanie mobilu.
6. Opakované narúšanie vyučovacieho procesu.
7. Porušovanie zásad spolunažívania.
Pokarhanie od riaditeľa školy
1. Päťkrát neskorý príchod na vyučovanie
2. Jeden deň neospravedlnenej dochádzky.
3. Päťkrát zabudnutá žiacka knižka.
4. Tri záznamy za používanie mobilu.
5. Prvé sfalšovanie známky v žiackej knižke alebo v klasifikačnom zázname.

6. Päťkrát zabudnutý úbor na telesnú výchovu.
7. Druhýkrát stratená žiacka knižka.
Znížená známka zo správania o jeden stupeň
1. Neospravedlnené minimálne dva dni školskej dochádzky.
2. Trikrát po sebe v tom istom školskom roku stratí žiak žiacku knižku.
3. Účinkovanie a spolupráca pri nakrúcaní videa s erotickou, pornografickou tematikou
alebo video, ktoré propaguje, násilie a rasovú nenávisť a to nielen v školskom, ale aj
v domácom prostredí a jeho šírenie medzi populáciou.
4. Za urážajúce správanie voči zamestnancom školy zahŕňajúce vulgárne výrazy,
neslušné gestá, dvojzmyselné narážky a pod.
5. Ublíženie na zdraví spolužiakov menšieho rozsahu.
6. Opakované alebo rozsiahle sfalšovanie známok v žiackej knižke alebo v klasifikačnom
zázname.
7. Poškodenie školského majetku.
8. Opakované narúšanie vyučovacieho procesu, porušovanie školského poriadku,
spolunažívania a morálky.
9. Štyri záznamy za používanie mobilu.
10. Sedemkrát – znížená známka zo správania o jeden stupeň.
Znížená známka zo správania o dva stupne
1. Nakrútenie videa s erotickou, pornografickou tematikou alebo video, ktoré propaguje,
násilie a rasovú nenávisť.
2. Za urážajúce správanie voči zamestnancom školy, použitie násilia a vulgarizmov.
3. Ublíženie na zdraví spolužiakov väčšieho rozsahu.
4. Neospravedlnená školská dochádzka v rozsahu 13 – 30 vyučovacích hodín.
5. Opakované poškodenie školského majetku.
6. Opakované narúšanie vyučovacieho procesu, porušovanie školského poriadku,
spolunažívania a morálky.
Znížená známka zo správania o tri stupne
1. Neospravedlnená školská dochádzka viac ako 30 hodín.
2. Veľmi závažné porušenie školského poriadku, spolunažívania a morálky.
3. Veľmi vážne poškodenie zdravia spolužiakov.
4. Ohrozenie života žiakov a zamestnancov školy.
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