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Revízie Školského poriadku pre žiakov základnej školy 

 

P. č. Dátum 

revízie 

Článok  Obsah Dodatky 

prerokované na 

Pedagogickej rade 

1. 2.9.2020  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu  

Číslo:2020/15801:1-A1800 

 

2.9.2020 

Prerokované 

s pedagogickou radou 

2. 23.10.2020  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu 

Číslo: 2020/17949:1-A1810 

https://www.minedu.sk/data/att/17910.pdf 

Zaslaný do učiteľskej 

skupiny, prerokované 

s rozšíreným vedením 

školy 

3. 2.11.2020  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu 

Číslo: 2020/18259:1-A1810 

https://www.minedu.sk/data/att/17784.pdf 

Zaslaný do učiteľskej 

skupiny, prerokované 

s rozšíreným vedením 

školy 

4.  12.11.2020  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu 

Číslo: 2020/18259:2-A1810 

https://www.minedu.sk/data/att/17911.pdf 

Zaslaný do učiteľskej 

skupiny, prerokované 

s rozšíreným vedením 

školy 

5.  4.12.2020  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu 

číslo: 18259:3-A1810 

https://www.minedu.sk/data/att/18087.pdf 

Zaslaný do učiteľskej 

skupiny, prerokované 

s rozšíreným vedením 

školy 

6.  15.12.2020  Doplnenie školského poriadku o časť:  

Pokyny na priebežné i záverečné hodnotenie 

v základnej škole počas núdzového stavu 

 

Odsúhlasené na 

mimoriadnom 

zasadnutí ped.rady 

11.12.2020 

7.  8.1.2021  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu 

Číslo: 2021/9418:2-A1810 

 

Zaslaný do učiteľskej 

skupiny, prerokované 

s rozšíreným vedením 

školy 

8. 26. 1.2021  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu 

Číslo: 2021/10124:1 - A1810 

Zaslaný do učiteľskej 

skupiny, prerokované 

s rozšíreným vedením 

školy 

9.  15.2.2021  DODATOK ku školskému poriadku/ revízia č. 9 

 

1, Pravidlá platné počas dištančného vzdelávania 

 

2, Hodnotenie KAJ a RAJ v druhom polroku šk.roka 

2020/2021 

 

Odsúhlasené na 

mimoriadnom 

zasadnutí ped.rady 

15.2.2021 

10. 2.3.2021  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu 

 

Číslo: 2021/10079:2-A1810 

Zaslaný do učiteľskej 

skupiny, prerokované 

s rozšíreným vedením 

školy 

11. 8.4.2021  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu 

Číslo: 2021/11929:1-A1810 

Zaslaný do 

učiteľskej skupiny, 

prerokované 



 s rozšíreným 

vedením školy 

12. 12.4.  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu 

Číslo: 2021/12811:1-A1810 

Prerokované 

s pedagogickou 

radou 

13. 13.5.  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu 

 

Číslo: 2021/13405:1-A1810 

Prerokované 

s pedagogickou 

radou 

15. 26.5.  Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu 

 

Číslo: 2021/11901:2-A1810 

Prerokované 

s pedagogickou 

radou 

16. 26.5.  Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a 

celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v 

školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej 

situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19 

Prerokované 

s pedagogickou 

radou 

17.   Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu 

 

 

Číslo: 2021/15060:1-A1810 

Prerokované 

s pedagogickou 

radou 

 

 

 

 

 

 



Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly: 

 

I. Úvod 

II. Výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole 

III. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

IV. Prevádzka a vnútorný režim školy 

 1. Príchod žiakov do školy 

 2. Správanie žiakov počas vyučovania 

 3. Správanie žiakov cez prestávku 

 4. Odchod žiakov zo školy 

 5. Dochádzka žiakov do školy 

 6. Starostlivosť o zovňajšok 

 7. Povinnosti týždenníkov a šatniarov 

V. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

VI. Povinnosti žiakov v ŠJ 

VII. Dochádzka žiakov do ŠKD  

VIII. Povinnosti žiakov mimo školy 

IX. Režim dňa 

X. Záverečné ustanovenia 

 1. Hodnotenie správania žiakov 

 2. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 3. Pochvaly 

 4. Ochranné opatrenia 

Prílohy 

Revízie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 

Úvod 

 

Milý žiak, žiačka! 

 

Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. 

Aby si bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD),              

v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na 

verejnosti, predkladáme Ti školský poriadok. 

Vychádzame z Deklarácie práv dieťaťa a zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, 

ktoré sa dotýkajú života v škole: 

 

Máš právo chodiť do školy. 

Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa musí naučiť úcte k ľudským 

právam a základným slobodám. 

 

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor. 

Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, 

ale aj Ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. Najdôležitejšou podmienku 

pritom je  dodržanie slušnosti a úcty k iným. 

 

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.  

Končí tam, kde sa začína sloboda iných. 

 

II. 

Výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole 

(školský zákon, § 144) : 

 

Žiak má právo na: 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,  

b) bezplatné vzdelanie v základnej škole,  

c) vzdelanie v štátnom a materinskom jazyku, 

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti,  nadanie a zdravotný 

stav,  



e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

f) úctu k jeho vierovyznaniu a svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,  

g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených  s výchovou a vzdelávaním, 

h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

i) organizáciu  výchovy  a  vzdelávania  primeranú  jeho  veku,  schopnostiam,  

záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

j) úctu  k svojej  osobe  a  na  zabezpečenie  ochrany  proti  fyzickému,  psychickému              

a sexuálnemu násiliu, 

k) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom vzdelávacím programom, 

l) informácie týkajúce sa jeho osoby  a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,  

m) na individuálne vzdelávanie  podľa zákona (§ 24), 

n) žiak   so   špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími   potrebami   má   právo   na   výchovu           

a vzdelávanie  s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

potrebám. 

 

Žiak je povinný: 

a) neobmedzovať  svojím  konaním  práva  ostatných  osôb zúčastňujúcich  sa  výchovy        

a vzdelávania,                                      

b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, 

c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý na výchovu a vzdelávanie 

škola používa, 

d) chrániť  pred  poškodením  učebnice,  učebné  texty  a  učebné  pomôcky,  ktoré  im  

boli bezplatne zapožičané, 

e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, 

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť 

iných osôb zúčastňujúc ich sa na výchove a vzdelávaní, 

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť spolužiakov a zamestnancov školy, 

h) rešpektovať  pokyny  zamestnancov  školy,  ktoré  sú  v súlade  s právnymi  

predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, 

i) mať v škole po príchode až do svojho odchodu vypnutý mobilný telefón a iné smart 

zariadenia, ktoré sú uložené v taške. V prípade dohody s triednym učiteľom ho pred 

vyučovaním odovzdá triednemu učiteľovi a po vyučovaní si ho prevezme späť. 

 



Rodič, zákonný zástupca žiaka má právo: 

a) 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, 

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

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

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

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

f) vyjadrovať   sa   k výchovno-vzdelávaciemu   programu   školy   prostredníctvom   

orgánu školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy. 

 

Rodič, zákonný zástupca žiaka je povinný: 

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

a  na plnenie   školských povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené 

školským poriadkom, 

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

výchovno-vzdelávacie potreby, 

d) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 

e) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa 

prichádzalo do školy pravidelne a včas, 

f) zodpovedať za domácu prípravu žiakov na vyučovanie, 

g) poškodený majetok uhradiť alebo odstrániť škodu na majetku, 

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

dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré 

by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. 

 

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, rodič je povinný 

oznámiť škole bez  zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod na 

ospravedlnenie neprítomnosti žiaka sa  uznáva najmä choroba, lekárom nariadený zákaz 

dochádzky do školy,   mimoriadne   nepriaznivé   poveternostné   podmienky   alebo   náhle   

prerušenie premávky  hromadných  dopravných  prostriedkov,  mimoriadne  udalosti                  



v rodine  alebo účasť žiaka na súťažiach. 

Neprítomnosť žiaka v škole, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, 

ospravedlňuje rodič, v odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie       

o chorobe žiaka alebo iný doklad  potvrdzujúci odôvodnenie jeho neprítomnosti.  Ak 

neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží rodič 

potvrdenie od lekára. 

 

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade               

s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Žiaka 

nesmie byť v súvislosti   s výkonom   svojich   práv   postihovaný   za   to,   že   podá   na   

iného   žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť či žalobu. 

 

III. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Škola je povinná: 

a) prihliadať na fyziologické potreby žiakov, 

b) vytvárať podmienky pre zdravý vývin žiakov a na predchádzanie                         

sociálno-patologických javov, 

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu  zdravia žiakov, 

d) poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, 

e) viesť evidenciu úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho 

procesu a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu 

vyhotoviť záznam o úraze. 

 

IV. 

Prevádzka a vnútorný režim školy 

 

1. Príchod žiakov do školy 

 

a) Do školy prichádzaj asi 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred 

začiatkom vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie 

prichádzaj 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. 

b) Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj 



sa do zdravotne  nezávadných  prezuviek.  Tenisky  a  botasky  nemôžu  slúžiť  ako  

prezuvky. 

c) Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne pred 

budovou na vyučujúceho. 

d) Ak prídeš do školy na bicykli, skatboarde, kolobežke, kolieskových korčuliach 

a iných dopravných prostriedkoch, za odloženie uvedených vecí v priestoroch školy a 

v jej areáli, škola nepreberá zodpovednosť.  

e) Jazdiť  na  bicykloch  a iných  dopravných  prostriedkoch, na  kolieskových  

teniskách v areáli školy  je neprípustné. 

f) Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. 

Nepreliezaj plot! 

g) Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť             

z areálu školy. 

 

2. Správanie žiaka počas vyučovania 

 

a) Prichádzaj   do   školy   včas,   v slušnom  oblečení,   bez   výstredností   v úprave   

vlasov a zovňajšku. Na TSV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný  

úbor). 

b) K pedagógom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí pozdrav. Aj            

v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. 

c) Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho 

postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri príchode                 

i odchode učiteľa z triedy. Na hodinách TSV, VYV, THV a pri písomných prácach 

nevstávaš. 

d) Na  vyučovacích  hodinách  sedíš  na  mieste,  ktoré  Ti  určil  triedny  učiteľ,  

prípadne vyučujúci učiteľ. Bez povolenia sa nepresádzaš. 

e) Počas  vyučovania  aktívne  spolupracuj  s učiteľom,  nevyrušuj  a nerozptyľuj  

pozornosť spolužiakov. 

f) Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky.  

g) Skúšanému žiakovi  nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy. 

h) Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, 

prípadne podľa pokynov  učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné 

dôvody) môžeš dostať dve sady učebníc. 



i) Počas vyučovania nesmieš používať mobilný telefón (Vyhláška MŠ SR                   

č. 320/2008 o základnej škole). V odôvodnených prípadoch a na písomnú žiadosť 

rodiča môže urobiť výnimku triedny učiteľ alebo  riaditeľ školy. Používať mobilný 

telefón či inú IKT v škole počas vyučovacieho dňa je neprípustné. Aj jednorazové 

nedodržanie tohto príkazu je hrubým porušením školského poriadku, po ktorom 

nasleduje napomenutie triednym učiteľom, pri opakovanom porušení pokarhanie 

triednym učiteľom, následne pokarhanie riaditeľa školy alebo znížená známka zo 

správania. Zariadenie bude v takomto prípade žiakovi odobraté do úschovy u 

riaditeľa školy, kde ho môže prevziať zákonný zástupca žiaka. 

j) Je zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie Teba,  

tvojich spolužiakov  a   zamestnancov  školy.  Tiež  predmety  rozptyľujúce  Tvoju  

pozornosť a pozornosť spolužiakov nepatria  do školy, učiteľ Ti ich môže odobrať 

a vráti ich len rodičom. Nenos do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné 

predmety a oblečenie. 

k) Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa 

príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov 

cvičiť na hodine TSV, si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu 

doklad od lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov Ti platí len na jednu 

vyučovaciu hodinu. 

l) Na  hodinu  TSV  sa  v šatni  prezleč  do  cvičebného  úboru,  nastúp  pred  kabinet  

TSV. Odovzdaj vyučujúcemu  TSV  do  úschovy  cenné  predmety  (hodinky,  

šperky,  kľúče, prípadne okuliare, peniaze, atď.). 

m) Svoje miesto v triede udržuj v čistote a poriadku. Šetri elektrickou energiou a vodou. 

n) Manipulovať  s oknami  a žalúziami  môžeš  len  v prítomnosti  učiteľa  a na  jeho  

pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z oblokov a nevyhadzuj von 

papiere. 

o) Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej 

hodine. Ak žiacku knižku zabudneš trikrát, prípadne si nedáš trikrát zapísať známku, 

ide o neplnenie si školských povinností, o porušovanie školského poriadku a bude Ti 

udelené napomenutie triedneho učiteľa.  Pri ďalších opakovaniach budú použité 

závažnejšie opatrenia na posilnenie disciplíny (pokarhanie triednym učiteľom, 

pokarhanie riaditeľom školy, ...). Tvojou povinnosťou je predložiť žiacku knižku 

hneď na druhý deň  a dať si zapísať známku, prípadne zápis (poznámku). Žiacka 

knižka musí  byť podpísaná rodičmi  podľa podpisového vzoru vždy aspoň za 



uplynulý týždeň. Ak si žiacku knižku stratil, škola Ti umožní jej kúpu na písomnú 

žiadosť rodičov a poplatok 0,50 €. Tvoja žiacka knižka  nesie pečiatku školy, a preto 

je úradným dokladom.  

p) Ak svojím správaním a agresivitou ohrozíš  bezpečnosť a zdravie ostatných v triede, 

alebo narušíš  vyučovaciu  hodinu  do  takej miery, že ostatným znemožníš výchovu 

a vzdelávanie,  riaditeľ  školy  môže  voči  Tebe  použiť  ochranné  opatrenie                        

a  okamžite  Ťa vylúčiť  z triedy, privolať rodiča, zdravotnícku pomoc či policajný 

zbor. 

q) Nesmieš nosiť a používať počas vyučovania energetické nápoje. 

r) Za porušenie pravidiel a pokynov vyučujúceho v počítačových učebniach, za 

zneužitie osobných údajov na sociálnych sieťach a zverejnenie fotografií zo 

školského prostredia na vyučovacej hodine, budú žiaci potrestaní pokarhaním 

riaditeľom školy. 

 

3. Povinnosti žiakov počas prestávok 

 

a) Počas malých prestávok sa riadiš pokynmi dozor konajúceho učiteľa alebo zostávaš v 

triede a pripravuješ sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Desiatuj medzi druhou a treťou 

hodinou vo svojej triede. Nedesiatuj na chodbe. Nápoje obsahujúce kofeín (káva, 

pepsikola, kokakola, a iné) škodia  detskému organizmu, a preto nie je povolené 

nosiť ich do školy.  

b) Cez veľkú prestávku opusti s ostatnými žiakmi budovu školy a zdržiavaj sa                 

v určených priestoroch. Pred odchodom na veľkú prestávku sa prezuj, prípadne 

obleč. Počas veľkej prestávky nesmieš zostávať v budove, svojvoľne   opustiť areál 

školy, zdržiavať sa   na poschodí,  v  priestore  šatní.  Päť  minút  pred  ukončením  

veľkej  prestávky  na  pokyn dozor konajúceho učiteľa disciplinovane vchádzaj do 

budovy,  prezuj sa a priprav sa na vyučovaciu hodinu.  

c) Počas malých prestávok (5 minútovej a 10 minútových prestávok) a vyučovania 

nesmieš opúšťať budovu školy. 

d) Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Prázdne  plastové  obaly z nápojov či  

mikroténové a igelitové vrecká nehádžeš do odpadkového koša v škole, ale  dáš ich 

do separovaného odpadu umiestneného na chodbách školy. Nie je prístupné 

odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. 

e) Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky. 



f) Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc 

dospelého. Šikanovanie  je mimoriadne  závažným  porušením školskej  disciplíny. 

Neumlčuj a neponižuj nikoho. 

g) Rešpektuj   prísny   zákaz   fajčenia,   požívania   alkoholických   nápojov,   drog               

a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj 

ostatných. Prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do 

areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku (udelené pokarhanie 

riaditeľom školy). 

h) Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode g)                

v škole, je Tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi 

pedagogického zboru. Tak zabrániš väčším škodám na zdraví spolužiakov. 

i) Do  riaditeľne,  zborovne  a kancelárie  choď  len  v nevyhnutných  prípadoch.  

Všetky potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa. 

j) Do odborných učební a telocvične vchádzaš v sprievode učiteľa s učebnými 

pomôckami potrebnými na daný predmet  a žiackou knižkou. Ak máš hodinu TSV,     

s úborom čakaj na vyučujúceho v určenom priestore. 

k) Manipulovať s oknami, vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v triede 

môžeš len   za prítomnosti učiteľa v triede a s jeho súhlasom. 

l) Okná sú cez prestávku zatvorené. 

m) Máš zakázané vykláňať sa z okien, vyhadzovať z nich akékoľvek predmety 

a odpadky, sadať na parapetné dosky, zdržiavať sa na schodiskách, vykláňať sa cez 

zábradlie, manipulovať s hasiacimi prístrojmi i hydrantmi na chodbách. 

 

4. Odchod žiakov zo školy 

 

a) Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň 

nečistoty, vylož stoličku na stôl. 

b) Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho odíď do šatne, preobuj sa, 

obleč sa a disciplinovane opusti budovu. 

c) Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni či telocvični, daj svoju kmeňovú  triedu 

pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania                       

v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku.  Za poriadok v triede  

zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu. 

d) Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi. Nájdené 



veci odnes do kancelárie školy. 

e) Vstup na multifunkčné ihrisko je možný v rámci vyučovania, športových činností 

organizovaných školou v sprievode pracovníka. Inak je vstup zakázaný. 

f) Za žiaka, ktorý sa v čase mimo vyučovania, mimo športovej alebo záujmovej činnosti 

organizovanej školou zdržuje v areáli školy, sú zodpovední zákonní zástupcovia. 

 

5.  Dochádzka žiakov do školy 

 

a) Ak sa nemôžeš zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom 

zariadení, Tvoj zákonný zástupca (rodič) alebo zástupca zariadenia je povinný 

oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu Tvojej 

neprítomnosti. Za dôvod Tvojej ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä 

choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných 

dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo Tvoja účasť na 

súťažiach.  

b) Ak nemôžeš prísť do školy pre  vopred známu príčinu, požiadaj na základe 

písomného ospravedlnenia od rodiča  o uvoľnenie  z vyučovania.  Uvoľnenie  z 

jednej  vyučovacej  hodiny  povoľuje príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa 

triedny učiteľ, z viac ako  troch dní riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti 

rodičov. Ak vymeškáš vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o 

uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí hodiny ospravedlniť. 

c) Popros rodičov, aby pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámili 

dôvod Tvojej neprítomnosti triednemu učiteľovi. 

d) Písomné ospravedlnenie neúčasti v škole musíš  predložiť triednemu učiteľovi do              

3 dní po príchode do školy, inak ho bude učiteľ považovať za neospravedlnené. Ak 

triedny učiteľ dôvody neúčasti v škole nepovažuje za dostačujúce, vymeškané hodiny 

neospravedlní. 

e) Využi  možnosť  navštíviť  lekára  po  vyučovaní alebo  počas  posledných  

vyučovacích hodín, ak Tvoj zdravotný stav nie je akútny. V týchto prípadoch Ťa 

uvoľní triedny učiteľ, ale len na písomnú žiadosť rodičov. 

f) Uvoľnenie žiakov z vyučovania je možné z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu 

vyučovania len počas prestávok. 

g) Ak Tvoja neprítomnosť trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 



ospravedlňuje Ťa zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a 

osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o 

Tvojej chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť Tvojej neprítomnosti. 

Ak Tvoja neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce 

vyučovacie dni, predložíš Ty, Tvoj zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia 

potvrdenie od lekára.  

h) Ak vymeškáš viac ako 25% z vyučovacích hodín v klasifikovanom období, môže  Ti 

byť navrhnuté komisionálne preskúšanie z profilujúcich predmetov. 

i) Ak sa počas jednodňovej neprítomnosti v škole vyhneš dôležitej písomky - testu, 

napíšeš ho v náhradnom termíne. 

j) Pri oneskorenom príchode na hodinu sa ospravedlň slušnou formou. 

 

6. Starostlivosť o zovňajšok 

 

a) Do školy prichádzaj čistý a upravený. 

b) Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou. 

c) Zo zdravotných a estetických dôvodov Ti neodporúčame pogumovanú obuv               

a tepláky. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a tváre, nosenie drahých 

šperkov je neprípustné. 

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

e) Pred hodinou pracovného vyučovania si obleč pracovný odev. 

f) Pred hodinou telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je 

dovolené cvičiť v šatách, ktorí máš počas vyučovania. 

 

7. Povinnosti týždenníkov 

 

a) Týždenníkov  určuje  triedny  učiteľ  a  sú  zapísaní  v  triednej  knihe.  Týždenníci  

pred vyučovaním  skontrolujú  poriadok  v triede.  Pred  vyučovaním  i počas  

prestávok  utrú tabuľu,  pripravia  kriedy  a učebné  pomôcky  na  vyučovanie.  Na  

každej  hodine  hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. 

b) Cez veľkú prestávku nezostávajú týždenníci v triede. Pred odchodom na veľkú 

prestávku otvoria  okná,  aby  sa  trieda  vyvetrala.  Po  príchode  z veľkej  prestávky  

sa  postarajú o poriadok v triede a zatvoria okná. 



c) Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia 

kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien. 

d) Po poslednej vyučovacej hodine v danej triede (aj v prípade, že sa žiaci do svojej 

kmeňovej triedy už nevrátia, resp. pri odchode z odbornej učebne) spolu s vyučujúcim 

dozrú na to, aby učebňa ostala v primeranom poriadku. 

e) Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník v 

zborovni. 

f) Týždenníci v prípade nalepených žuvačiek, čiernych šmúh na dlážke, znečistení a 

poškodení stien, poškodených lavíc a stoličiek upozornia triedneho učiteľa, ktorý 

zabezpečí odstránenie prostredníctvom žiakov triedy a zákonných zástupcov. 

 

V. 

Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

 

1. Šetri  učebnice,  učebné  pomôcky, školské  zariadenie  a ostatný  školský  majetok.  

Ak úmyselne  alebo z nedbalosti školský majetok poškodíš, Tvoji rodičia  sú povinní 

škodu v plnom rozsahu uhradiť. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. 

Ak poškodíš alebo znehodnotíš učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, 

musia Tvoji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatiť. 

2. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané. 

3. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš            

a vrátiš ich na konci školského  roka. 

4. Nenič, neznečisťuj školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). 

Škody budú musieť nahradiť Tvoji rodičia. 

 

VI. 

Povinnosti žiaka v školskej jedálni 

 

1. Včas si predplatíš stravné lístky do ŠJ. 

2. Obed sa vydáva od 11.45 do 13.45. 

3. Po skončení vyučovania slušne prichádzaš do ŠJ, tam sa zaradíš do radu, slušne 

pozdravíš. Pred tým si v šatni ulož tašku a vrchný odev.  

4. V jedálni sa s jedlom usaď na voľné miesto. Počas stolovania i celého pobytu            

v ŠJ sa správaj kultúrne , nebehaj, nevykrikuj. Obed skonzumuj v ŠJ. 



5. Ovocie, jogurt alebo balenú sladkosť prevezmú pre deti v ŠKD vychovávateľky             

a deti ju skonzumujú v školskom klube. Zamedzíme tak rozhadzovaniu  ich obalov. 

6. Po skončení obeda zanechaj  svoje miesto v poriadku,  odovzdaj  tácku s riadom  pri 

okienku, slušne poďakuj a opusti ŠJ. 

 

VII. 

Dochádzka žiakov do  školského klubu detí (ŠKD) 

 

1. Ak si prihlásený do ŠKD, prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania. 

2. Žiakov 1. – 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke vo vestibule školy 

učiteľka vyučujúca  poslednú vyučovaciu hodinu v triede. Žiakov, ktorí nie sú            

v ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka zo šatne do vestibulu. 

3. Zo ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo choroby. 

4. Tvoj odchod zo ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku (v TK). Zmeny odchodu 

musí rodič písomne oznámiť. 

5. Zo ŠKD alebo pri činnosti v ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť. 

6. ŠK trvá do 17.00 hod., preto požiadaš rodičov, aby prišli pre Teba najneskôr do 17.00 

hod. 

7. Tvoje správanie v ŠK sa riadi zásadami uvedenými  v tomto školskom poriadku. 

 

VIII. 

Povinnosti žiakov mimo školy 

 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť 

česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom 

a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich pozdrav. 

2. Na školských výletoch a akciách mimo školy smieš používať IKT (mobilný telefón, 

tablet, notebook,…) na vlastnú zodpovednosť, za stratu i zneužitie nesieš 

zodpovednosť ty sám. 

3. Školského výletu a akcie mimo školy sa zúčastňujú žiaci z jednotlivých tried v počte 

najmenej 2/3 z celkového počtu žiakov v triede, ak sa daný počet žiakov v jednotlivej 

triede nenájde, plánovaná školská akcia sa neuskutoční. Žiaci, ktorí sa plánovanej 

akcie nezúčastňujú, sú povinní byť prítomní v čase plánovanej akcie v škole alebo sa 

zúčastniť náhradného školského programu. 



4. Žiakovi, ktorému bude v danom klasifikačnom období udelené pokarhanie riaditeľom 

školy, nebude umožnené zúčastniť sa školského výletu, školy v prírode, pobytového 

lyžiarskeho alebo plaveckého kurzu, výnimkou budú jednodňové predmetové 

exkurzie. 

5. Správaj sa priateľsky k všetkým ľuďom, slušne sa vyjadruj. 

6. Buď  pozorný  a ochotný  k starším,  chorým  ľuďom  a k ženám. Uvoľni  im  

miesto v dopravných prostriedkoch. 

7. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici       

a dodržuj dopravné predpisy. 

8. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych, 

spoločenských  a športových  podujatiach.  Večerné  hodiny  začínajú  pre  žiakov 

1. – 4. ročníka v zimnom období (november – marec) od 19.00 hod., v letnom 

období (apríl – október) od 20.00 hod. Pre  žiakov  5. – 9. ročníka v zimnom 

období od 20.00 hod., v letnom období od 21.00 hod., pokiaľ je svetlo. 

9. Ako žiak základnej školy môžeš navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 

15 rokov. Na verejne prístupných podujatiach, kde sa podávajú alkoholické nápoje, 

sa deti do 15 rokov  môžu  zdržiavať po 21.  hodine  len  pod  dozorom svojich  

rodičov (novela zákona NR SR č. 219/1996 z mája 2009). 

10. Požívanie akýchkoľvek návykových látok, liehových nápojov je touto novelou 

zakázané osobám mladším ako 18 rokov. Pedagógovia sú povinní podľa uvedenej 

novely nahlásiť obci použitie alkoholu alebo návykovej látky osobou do 18 rokov. 

11. Nesieš zodpovednosť za svoje správanie. Do 14 rokov ho s Tebou zdieľajú Tvoji 

rodičia. Dosiahnutím veku 14 rokov nesieš pred zákonom za svoje správanie trestnú 

zodpovednosť sám. 

 

IX.  

Režim dňa 

 

1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. 

2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením. Vyučovací čas je 

rozvrhnutý takto : 

1. hodina    8.00 hod. –   8.45 hod. 

2. hodina    8.50 hod. –   9.35 hod. 

3. hodina    9.45 hod. – 10.30 hod. 



4. hodina 10.50 hod. – 11.35 hod. 

5. hodina 11.45 hod. – 12.30 hod. 

6. hodina 12.40 hod. – 13.25 hod.  

7. hodina 13.55 hod. – 14.35 hod. 

8. hodina 14.40 hod. – 15.20 hod. 

 

3. Činnosť v ŠKD : 

11.35 hod. – 17.00 hod. 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

 

Dodržiavanie školského  poriadku  je  záväzné  pre  všetkých  žiakov  školy.  Za  

porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť: 

• za menšie priestupky napomenutý a pokarhaný triednym učiteľom, 

• za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným 

oznámením rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania. 

 

1. Hodnotenie správania žiakov 

 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – menej uspokojivé, 

4 – neuspokojivé. 

 

Stupeň 1 (veľmi dobré) 

  Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa 

dopúšťa menej závažných previnení. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému 

pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. 

 



Stupeň 3 (menej uspokojivé) 

 Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších 

previnení. 

 

Stupeň 4 (neuspokojivé) 

 Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša 

korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných 

spolužiakov a zamestnancov školy. 

 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

Túto smernicu vydáva riaditeľ školy vychádzajúc z poznatkov kontroly správania 

žiakov a pedagógov s cieľom posilniť školskú disciplínu. Nasledujúce opatrenia sú 

vyhodnotené na základe závažnosti konkrétneho priestupku. 

 

1. Napomenutie triednym učiteľom žiak dostane za jednorazové porušenie vnútorného 

      poriadku, ktoré odporuje školským pravidlám. 

 

2. Pokarhanie triednym učiteľom žiak dostane za: 

a) opakované menšie porušenie vnútorného poriadku (napr. vyrušovanie na hodinách, 

neprezúvanie sa, neporiadok v lavici, neplnenie si týždenníckych povinností, 

nenahlásenia neprítomnosti vyučujúceho na hodine, nevhodný odev, prinášanie 

vecí, ktoré rušia vyučovanie, zdržiavanie sa na chodbách po zvonení, porušenie 

zasadacieho poriadku), 

b) jednorazové väčšie porušenie vnútorného poriadku (napr. neslušné správanie, 

odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, nerešpektovanie nariadenia 

pracovníka školy, verbálny útok, výsmech či zneváženie spolužiaka, zamestnanca 

školy), 

c) za neospravedlnenú neprítomnosť na jednej až štyroch vyučovacích hodinách. 

 

3. Pokarhanie riaditeľom školy žiak dostane za: 

a) každé ďalšie porušenie vnútorného poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom 

nemalo účinok, 



b) vážne porušenie vnútorného poriadku (napr. klamstvo, fyzický útok, 

poškodzovanie majetku školy,...), 

c) neospravedlnenú neprítomnosť na viac ako štyroch vyučovacích hodinách, 

d) je možné v individuálnych prípadoch bez návrhu zníženej známky zo správania,       

udeliť dve pokarhania riaditeľa školy, 

e) fajčenie,  požívanie alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole 

i v celom areáli školy,  

f) prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu 

školy, 

g)  porušenie pravidiel a pokynov vyučujúceho v počítačových učebniach, za 

zneužitie osobných údajov na sociálnych sieťach a zverejnenie fotografií zo 

školského prostredia na vyučovacej hodine, 

h)  prinesenie predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie daného žiaka, 

spolužiakov a zamestnancov školy do areálu školy (výbušniny, pyrotechnika, 

zbrane: bodné, strelné, sečné,…). 

  

4. Zníženú známku zo správania (stupeň uspokojivé) po prerokovaní v pedagogickej 

rade dostane žiak 

a) za opakovanú neospravedlnenú neúčasť na trvajúcu viac ako 1 deň, 

b) za vážne porušenie vnútorného poriadku (napr. fyzický útok, alkohol a fajčenie 

v škole a na školských akciách, poškodzovanie majetku školy, poškodenie dobrého    

mena školy na verejnosti,...) 

c) za každé ďalšie porušenie vnútorného poriadku, keď pokarhanie riaditeľom školy 

nemalo účinok, 

d) za mimoriadne porušenie vnútorného poriadku (napr. šikanovanie, drogy, podvod 

s cieľom vlastného prospechu so značnou hmotnou či morálnou škodou, krádež,..), 

e) za opakované, úmyselné prinesenie predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie 

daného žiaka, spolužiakov a zamestnancov školy do areálu školy (výbušniny, 

pyrotechnika, zbrane: bodné, strelné, sečné,…), 

f) za prinesenie, prechovávanie, distibuovanie (dáva alebo predáva inému) drogy 

vrátane alkoholu. 

 

5. Zníženú známku zo správania (stupeň menej uspokojivé) žiak dostane za: 



a) každé ďalšie porušenie vnútorného poriadku, keď znížená známka zo správania na 

stupeň uspokojivé nemala účinok, 

b) mimoriadne porušenie vnútorného poriadku (napr. šikanovanie so skupinou, 

trestný čin, záškoláctvo, opakované, úmyselné poškodzovanie vlastného zdravia 

a bezpečnosti, zdravia a bezpečnosti ostatných,...). 

 

3. Pochvaly 

 

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za 

záslužný alebo statočný čin podľa § 58 zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní                     

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Návrh sa prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenáva sa do klasifikačného záznamu 

alebo katalógového listu žiaka.  

Typy pochvál a ocenení: 

• individuálna ústna alebo písomná pochvala triednym učiteľom, riaditeľom 

školy, zástupcom zriaďovateľa pred kolektívom triedy alebo školy, 

• udelenie diplomu, vecnej odmeny – napr. za vzornú reprezentáciu školy, za 

umiestnenie v súťaži, za aktívnu prácu v žiackej rade, za výborný prospech, za vzorné 

plnenie úloh. 

 

4. Ochranné opatrenia 

 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov, narúša alebo znemožňuje ostatným výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže 

použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania do 

samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Slúži na upokojenie 

žiaka, o dôvodoch a priebehu sa vyhotoví písomný záznam. 

Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy 

bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, (zdravotnú pomoc, políciu), ktorý za žiaka 

preberá zodpovednosť. 

 

 



Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so Školským poriadkom pre 

žiakov základnej školy platným na školský rok 2019/2020. 

 

V Častej dňa ...................................    V Častej dňa ................................... 

 

Žiaci        Rodičia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  

PROTOKOL 

o porušení školského poriadku 

 

Meno a priezvisko žiaka: ........................................................................ Trieda: ........................  

Zistený priestupok:........................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Dátum a čas zistenia priestupku: ..................................................................................................   

Kto zistil priestupok: ....................................................................................................................  

Popis zistenia priestupku z pohľadu zistenej osoby: ....................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Zúčastnení na rokovaní o priestupku (meno): .............................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

 

V Častej dňa ................................................  zapísal ................................................................... 

  

   

N Á V R A T K A 

Vyjadrenie zákonného zástupcu 

  

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol(a) informovaný(á) o porušení školského poriadku   

mojím dieťaťom ............................................................................................., žiakom ...............                                 

     (meno a priezvisko)                                  (triedy)  

  

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .....................................................................................  

Adresa trvalého bydliska: .............................................................................................................  

Telefón: ...............................................  e-mail: ....................................................................  

  

V Častej dňa .......................................                                .........................................................                                      

                podpis zákonného zástupcu 

 



Príloha č. 2  

P O T V R D E N I E 

o odovzdaní zaistenej veci 

  

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Častej týmto odovzdáva zákonnému zástupcovi ...................................... 

........................................................................... zaistený predmet – .........................................., 

ktorý žiakovi/žiačke .................................................................................................... odobral/-a 

dňa ....................................... učiteľ/-ka .......................................................................................  

počas vyučovacieho procesu.  

  

Dôvod odobratia predmetu :  

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

  

Potvrdzujem, že som prevzal(a) zaistený predmet .......................................................................  

Dňa: .........................................  

Podpis preberajúceho (zákonného zástupcu): ..............................................................................  

Podpis odovzdávajúceho:..............................................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3   

Zápis  zo zasadnutia výchovnej komisie 

konanej  dňa ........................................ 

  

Miesto: .................................................................        Čas: ..........................................  

  

1. Prítomní členovia výchovnej komisie:  (uviesť meno, priezvisko, titul, funkciu)  

..........................................................              ..........................................................           

..........................................................             ..........................................................             

..........................................................                            .........................................................  

2. Prizvaní, špecialisti:  

....................................................................................................................................................... 

3. Zákonný zástupca žiaka: (meno, priezvisko, bydlisko)  

.......................................................................................................................................................  

4. Základné údaje o žiakovi: (meno, priezvisko, trieda, triedny učiteľ)  

meno a priezvisko ........................................................................................................................            

trieda ......................................... triedny učiteľ ............................................................................  

 

Stručný popis problému/priestupku, ku ktorému výchovná komisia zasadá (triedny učiteľ 

oboznámi prítomných, o aký problém ide, odkedy sa vyskytuje, ako dlho trvá, s akou 

frekvenciou a intenzitou) ............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

Predložená dokumentácia o probléme/priestupku + počet príloh (predloží triedny učiteľ 

alebo výchovný poradca, kópie sú prílohou zápisu)   

• zápisy o priestupkoch žiakov v klasifikačných záznamoch a žiackych knižkách                                   

.............  

• zápisy o pohovoroch a konzultáciách (ďalej len pohovoroch) rodičov s učiteľmi v 

denníku triedneho učiteľa .............   

• zápisy o pohovoroch rodičov s vychovávateľom v jeho denníku ............. 

• zápisy o pohovoroch rodičov s výchovným poradcom v denníku výchovného poradcu  

............. 



• zápisy o pohovoroch rodičov so školským psychológom alebo špeciálnym pedagógom v 

ich denníkoch .............  

• zápisy o pohovoroch rodičov s vedením školy ............. 

• zápisy z rokovaní triednych aktívov rodičovského združenia, pracovných porád, 

pedagogických rád, predmetových komisií, metodických združení .............  

• informácie a sťažnosti zaslané rodičom, učiteľom a vedeniu školy, prostredníctvom 

žiackych knižiek, e-mailovou alebo klasickou poštou .............  

• doklady o predvolaní zákonného zástupcu na pohovor ............. 

• postupy triedneho učiteľa a ďalších učiteľov, výchovného poradcu, školského 

psychológa, špeciálneho pedagóga a ostatných zainteresovaných pri doterajšom riešení 

problémov so žiakom a ich výsledky.............   počet príloh spolu .............  

  

Všetky informácie a záznamy musia obsahovať tieto údaje: dátum, čas, popis problému, 

účastníkov/svedkov priestupku, účel návštevy alebo konzultácie, návrhy riešení, dohodnuté 

postupy a opatrenia, termíny a spôsoby kontroly, mená a podpisy zúčastnených, kto zápis 

zapísal.  

  

5. Návrh opatrení, termíny a spôsob kontroly:  

(predloží triedny učiteľ po predchádzajúcej konzultácii s výchovným poradcom  a riaditeľom 

školy)  

• ................................................................................................................................................ 

• ................................................................................................................................................ 

• ................................................................................................................................................  

6. Vyjadrenie prítomných k návrhom: (je potrebné, aby sa ústne vyjadril každý z 

prítomných) 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

7. Podpisy prítomných členov výchovnej komisie:  

..........................................................      ................................................................... 

..........................................................      ................................................................... 

...........................................................          ..................................................................  

8. Podpisy prítomných prizvaných odborníkov a špecialistov:  

..............................................................   .................................................................  



9. Vyjadrenie a podpis zákonného zástupcu žiaka:  

a) súhlasím s navrhnutými opatreniami .................................................................................... 

b) nesúhlasím s navrhnutými opatreniami ................................................................................ 

c) navrhujem tento postup ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

10. Vyjadrenie a podpis riaditeľa školy:  

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

11. Prerokované na pedagogickej rade školy dňa   ................................................................  

(na rokovanie pedagogickej rady predloží triedny učiteľ, výchovný poradca alebo  poverený 

člen výchovnej komisie)  

  

Stanovisko pedagogickej rady:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

  

  

  

Zapísal: ....................................................                       Overil: .................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4  

Z Á Z N A M 

o pohovore učiteľa s rodičmi, zákonným zástupcom žiaka 

  

Meno a priezvisko žiaka/-čky: ....................................................................... trieda: ................ 

narodený/-á: .............................. bytom .......................................................................................  

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .....................................................................................  

Meno a priezvisko učiteľa: ...........................................................................................................  

  

Odôvodnenie 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  

Dohody 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

  

........................................................        .......................................................  

                podpis rodiča                podpis učiteľa/-ky  

  

  

  

V Častej dňa .............................................  

 

 

 



Príloha č. 5  

POSTUPNOSŤ RIEŠENIA PROBLÉMOV SO ŽIAKMI ZO STRANY UČITEĽOV 

  

• vzniknutý problém rieši so žiakom vyučujúci, 

• závažnejší problém rieši so žiakom vyučujúci spolu s triednym učiteľom, psychológom 

školy, špeciálnou pedagogičkou  a výchovnou  poradkyňou,  

• závažný alebo opakujúci sa problém rieši vyučujúci a triedny učiteľ so  psychológom 

školy, triedny učiteľ so  psychológom školy, špeciálnou pedagogičkou  a výchovnou  

poradkyňou a rodič spoločne, 

• v prípade veľmi závažného problému, ktorý nebolo možné vyriešiť v predošlých bodoch, 

riešia kompetentní s riaditeľkou školy pred výchovnou komisiou, 

• výchovná poradkyňa z riešení spisuje záznam. 

  

POSTUPNOSŤ KROKOV VÝCHOVNÝCH OPATRENÍ  

Pri opakovaných prekročeniach pravidiel môže učiteľ postupovať podľa nasledovných 

krokov:   

1. krok   

Motivačný sujet – je vhodnou pomôckou pri náprave správania žiaka bez priameho 

upozornenia na osobnosť dieťaťa – vhodné použiť na prvom stupni – žiak sa identifikuje s 

osobou vystupujúcou v príbehu.  

2. krok   

Rolové stvárnenie situácie – opätovné zažitie situácie a hľadanie iných riešení pomocou 

obrázku, príbehu... – vhodné použiť na prvom stupni.  

3. krok   

Jasné, kategorické upozornenie – v osobnom rozhovore, v prípade nevyhnutnosti aj v 

prítomnosti iných žiakov - poukázanie na správnosť resp. nevhodnosť konania žiaka má 

učiteľ: pred vyučovaním (formulácia predpokladaných zmien v konaní žiaka), po vyučovaní 

(s krátkym objektívnym zhrnutím žiakovej činnosti). vhodné použiť pri žiakoch nižšieho i 

vyššieho stredného vzdelávania. V prípade nerešpektovania pravidiel týkajúcich sa 

zaobchádzania s predmetmi počas vyučovania môže vyučujúci odňať vec do úschovy. Po 

skončení vyučovania si žiak predmet u učiteľa vyzdvihne. Pri nezáujme, nespolupráci, 

ignorácii práce.... môže učiteľ v oprávnených situáciách nechať žiaka zopakovať prácu v 

náhradnom čase.  



4. krok   

Dialóg so žiakom – pri recidívach porušovania pravidiel osobne komunikuje triedny učiteľ so 

žiakom. Iný pedagóg iniciuje rozhovor triedneho učiteľa so žiakom – vhodné použiť pri 

žiakoch primárneho, nižšieho stredného vzdelávania.  

5. krok   

Rozprava o dieťati na pedagogickej sekcii/v pedagogickej rade – dlhodobejšie venovanie 

pozornosti dieťaťu.  

6. krok   

Pohovor so zákonným zástupcom dieťaťa – triedny učiteľ priebežne a objektívne informuje 

rodičov o práci dieťaťa v škole.  Triedny učiteľ je povinný informovať zákonných zástupcov 

žiaka v rámci triednych aktívov združenia rodičov školy o krokoch, ktoré škola uskutočňuje 

pri porušovaní školského poriadku – aké výchovné opatrenia môže použiť. Triedny učiteľ sa 

snaží o spoločné pôsobenie na žiaka s jeho zákonnými zástupcami.  Pri riešení závažných 

porušení školského poriadku spolupracuje triedny učiteľ s ostatnými pedagógmi, so 

špeciálnym pedagógom, školským psychológom, výchovným poradcom...  

7. krok   

Diskusia s dieťaťom a jeho zákonným zástupcom – hľadanie spoločných riešení, pomoc 

pri náprave.  

8. krok 

Okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej 

miestnosti  → Pri správaní žiaka, ktorý svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť 

a zdravie ostatných žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole 

alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces do takej miery, že znemožňuje ostatným 

účastníkom vyučovania vzdelávanie, budeme využívať postup v zmysle ods. 3 § 58 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a to: riaditeľka 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 

bezodkladne privolá zákonného zástupcu − zdravotnú pomoc − Policajný zbor.  

Toto ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľka školy alebo ním poverení zamestnanec  písomný záznam.   

  

 

  



Príloha č. 6  

PREVENCIA A RIEŠENIE ŠIKANOVANIA ŽIAKOV ŠKOLY 

  

Škola rieši problém šikanovania žiakov v zmysle Smernice MŠVVaŠ SR  č. 36/2018, ktorá 

nadobudla účinnosť 1.9.2018 k prevencii a riešeniu šikanovania  detí a žiakov v školách a 

školských zariadeniach.    

Zodpovednosť za riešenie nesú:  

• triedny učiteľ,  

• preventista školy,   

• školský psychológ,  

• výchovná poradkyňa,  

• ako aj rodič v prvom stupni riešenia.  

Až v  druhom stupni rieši problémy riaditeľka školy s rodičmi, v spolupráci s výchovnou 

poradkyňou, školským psychológom, prípadne zriaďovateľom a odborom sociálnych vecí na 

ÚPSVaR Pezinok.   

  

Postupnosť:   

1. Triedny učiteľ zistí skutkovú podstatu veci v triede.  

2. Podľa závažnosti oboznámi so skutočnosťou preventistku a výchovnú poradkyňu, 

školského psychológa a až v nevyhnutnom prípade riaditeľku školy.   

3. V každom prípade oboznámi rodičov.  

4. V závažných prípadoch požiada o pomoc CPPPaP Pezinok,  políciu a  Odbor sociálnych 

vecí na ÚPSVaR Pezinok.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 7 

INTERNÉ METODICKÉ  USMERNENIE 

Č.  1/2019-RŠ  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 

v Základnej škole s materskou školou Častá 

  

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Častá vydáva podľa  Metodického usmernenia 

č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach toto 

interné metodické usmernenie.  

  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Šikanovanie sa v súčasnom období stáva vážnym problémom, ktorý sa prejavuje v 

školách a školských zariadeniach a ktorému je potrebné venovať neustálu pozornosť, a to 

z hľadiska preventívneho ako aj sankčného pôsobenia.  

2. Cieľom tohto interného metodického usmernenia je vzhľadom na závažnosť šikanovania 

poskytnúť základné informácie zamestnancom školy o:  

• formách jeho prejavov,   

• návrhoch na riešenie,   

• spôsoboch ich preventívneho pôsobenia,   

• potrebe spolupráce s rodičmi žiakov a príslušnými inštitúciami.  

  

Čl. 2 

Charakteristika šikanovania 

1. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je 

ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o 

cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z 

najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych 

podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.  

2. Podstatnými znakmi šikanovania sú:  

a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,  

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,  

c) opakované útoky,  

d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.  



3. Šikanovanie sa prejavuje v  priamej podobe:  fyzickými útokmi,  urážlivými prezývkami, 

nadávkami, posmechom,  tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, 

odcudzením veci a pod  

4. Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a ignorovaním 

obete.  

5. Šikanovanie sa môže uskutočňovať aj medzi žiakmi v triede či vo výchovnej skupine 

(oddelenia ŠKD, záujmové útvary a pod).   

6. Šikanovanie sa odohráva najmä v čase prestávok, cestou do školy a zo školy alebo v čase 

mimo vyučovania.  

7. Škola zodpovedá za deti a žiakov v čase vyučovania a školských akcií v zmysle  čl. 3, čl. 

16, čl. 19 a čl. 29 Dohovoru o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy.  

8. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. 

prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad 

nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka). Šikanovanie 

nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované a pedagóg musí 

šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú 

pomoc.  

9. Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať skutkovú podstatu 

priestupkov. Môže ísť predovšetkým o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu a 

priestupky proti majetku.  

10. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase jeho spáchania dovŕšil pätnásty rok svojho 

veku. Ak spácha priestupok osoba, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila pätnásty rok a 

neprekročila osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.  

11. Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu 

trestných činov. Trestný zákon definuje trestný čin ako prečin a zločin. Môže ísť najmä o 

trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, obmedzovania 

osobnej slobody,  nátlaku, vydierania, lúpeže, hrubého nátlaku,  krádeže alebo 

poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci.  

12. Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo 

trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo 

viacerých  osôb.  

13. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. 

Osoby, ktoré v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili 



osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie 

„mladistvých“.  

14. Učiteľ alebo vychovávateľ, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme v tomto 

smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. Takýmto konaním môže 

pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia 

trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z 

nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho 

zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.  

  

Čl. 3 

Prevencia šikanovania 

1. Základným preventívnym opatrením našej školy je osvojiť si základný princíp „Sme 

škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“  

2. Je dôležité, aby sa s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania ako 

antisociálneho správania jednotlivcov i skupín oboznámili všetci žiaci, zamestnanci školy 

a rodičovská verejnosť. Pre žiakov, pedagogických zamestnancov i rodičov je potrebné 

vedieť, že tieto formy správania nie sú neškodným humorom a zábavou, mali by sa 

oboznámiť predovšetkým s negatívnymi dôsledkami šikanovania, a to tak pre jeho obete, 

ako i pre agresorov. Za zvlášť nebezpečné je potrebné považovať tendenciu podceňovať 

počiatočné prejavy šikanovania.  

3. Dôležité aktivity školy sa nedajú spájať len s  vyučovacími predmetmi, ale sa týkajú 

všetkých činností a situácií v škole, v ktorých sa žiak učí prijímať všeobecné hodnoty 

spoločnosti, identifikovať sa s nimi a konať v ich duchu v každodennom živote.  

4. Vedenie ZŠ, výchovný poradca, koordinátor prevencie závislostí a špeciálny pedagóg 

zodpovedajú za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania a agresivity. V 

rámci účinnej prevencie šikanovania a realizácie celoškolskej stratégie budeme 

postupovať nasledovne:  

a) uskutočníme v spolupráci s CPPPaP Pezinok anonymné dotazníky ohľadne prejavov 

šikanovania na škole a následne ich vyhodnotíme,  

b) budeme sa snažiť budovať pozitívnu klímu v škole,   

c) budeme sa snažiť realizovať úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, 

rodičmi → jasne vymedzíme možnosti oznamovať aj zárodky šikanovania (zachovanie 

dôvernosti takýchto oznámení),  



d) v školskom poriadku jasne stanovíme pravidlá správania vrátane sankcií za ich 

porušenie,   

e) výchovná poradkyňa bude  viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov 

šikanovania,  

f) zaistíme zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom 

vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo vyučovania žiakov, a to najmä v 

priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu mohlo dochádzať,  

g) na pedagogickej rade sa všetci pedagogickí zamestnanci školy oboznámia:  

• so systémom školy pre oznamovanie a vyšetrovanie šikanovania (vypracujú: výchovná 

poradkyňa, koordinátorka prevencie, špeciálna pedagogička a dobrovoľníci z radov 

pedagogických zamestnancov v spolupráci so zamestnankyňami CPPPaP Pezinok), 

• informovanosť pedagogických zamestnancov v otázkach šikanovania budeme 

zvyšovať  organizovaním seminárov s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou 

problematikou v CPPPaP Pezinok,  

h) zabezpečiť vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych učiteľov, 

koordinátorov prevencie a výchovných poradcov,  

i) budeme informovať pedagogických zamestnancov, žiakov aj rodičov o tom, čo robiť v 

prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní:  

• umiestnenie kontaktov  a telefónnych čísel na inštitúcie, ktoré sa problematikou 

šikanovania zaoberajú na prístupné miesto vo vstupnej hale školy a na nástenke na 1. 

poschodí,  

• zriadenie schránky dôvery na prístupnom mieste v budove  školy,  

j) spolupracovať s odborníkmi z príslušného CPPPaP, resp. ďalšími odbornými 

pracoviskami poradenských a preventívnych služieb v regióne,  

k) v pracovnom poriadku školy vymedziť oznamovaciu povinnosť pre pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov,  

l) zaangažovať do riešenia a do prevencie šikanovania aj žiacku školskú radu.  

  

Čl. 4 

Metódy riešenia šikanovania 

1. Odhalenie šikanovania býva niekedy veľmi ťažké i pre skúseného pedagóga. 

Najzávažnejšiu negatívnu úlohu pri jeho zisťovaní hrá strach (alebo snaha o utajenie) u 

obetí, ale aj agresorov a ďalších možných účastníkov.  



2. Pre vyšetrovanie šikanovania  bude pedagogický zamestnanec školy postupovať 

nasledovne:  

a) zaistí  ochranu obetiam,  

b) uskutoční rozhovor:  

• s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili,   

• s obeťou,   

• s agresormi,  

c) nájde vhodných svedkov,   

d) uskutoční individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami,   

e) nikdy nekonfrontovať obete a agresorov!,  

f) nakontaktuje  rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

g) nakontaktuje zamestnanca CPPPaP a internú špeciálnu pedagogičku,  

h) spoločne sa využije  anonymná dotazníková metóda.  

3. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti budeme  postupovať nasledovne:  

a) okamžite poskytneme pomoc obeti,  

b) dohoda riaditeľky školy s pedagogickými zamestnancami na  postupe vyšetrovania,  

c) uskutočníme vlastné vyšetrovanie,  

d) zabránime možnej krivej výpovede agresorov,   

e) izolujeme agresorov bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,  

f) budeme pokračovať v pomoci a podpore obeti,  

g) nahlásime  prípad  polícii,  

h) nakontaktujeme rodičov alebo zákonných zástupcov,  

i) nakontaktujeme CPPPaP a pod.  

  

Čl. 5 

Opatrenia na riešenie situácie 

1. Aké opatrenia použiť pri obetiach šikanovania?  

a) odporučiť rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CPPPaP,  

b) zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľkou školy v spolupráci s 

CPPPaP, c) poskytnutie informácií a poradenstva pre rodičov obetí. 

2. Aké opatrenia použiť pre agresorov?  

a) odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CPPPaP,  

b) udeliť výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie 

riaditeľom školy;   



c) znížiť známku zo správania,  

d) preloženie žiaka do inej triedy, pracovnej či výchovnej skupiny. 

3. V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia:  

a) odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt   do miestne 

príslušného DC, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,  

b) oznámiť šikanovanie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-

právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech 

maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších 

predpisov, 

c) oznámiť šikanovanie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, Pezinok, ak došlo k 

závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný 

čin alebo čin inak trestný (u maloletých).  

  

Čl. 6 

Spolupráca školy s rodičmi žiakov 

Pri podozrení na šikanovanie žiaka je potrebná spolupráca vedenia školy, koordinátora 

prevencie, výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga a ďalších pedagogických 

zamestnancov tak s rodinou obete, ako aj s rodinou agresora. Nedá sa však predpokladať, že 

rodičia budú vždy hodnotiť situáciu objektívne, preto sa odporúčam upozorniť ich na to, aby 

si všímali možné príznaky šikanovania. Je potrebné ponúknuť im pomoc. Pri pohovore s 

rodičmi treba dbať na taktný prístup a najmä na zachovanie dôvernosti informácií.  

  

Čl. 7 

Spolupráca školy s ďalšími inštitúciami 

1. V rámci prevencie šikanovania a pri jeho riešení je dôležitá spolupráca s CPPPaP  ako aj 

s ďalšími inštitúciami a orgánmi.  

2. Je dôležité riadiť sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP.  

3. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, 

riaditeľka školy oznámi túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného zboru SR.  

4. Školy sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany 

skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane 

páchal priestupky.  

  

 



Čl. 8 

Účinnosť 

  

Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.  

 

  

        Mgr. Adriana Cíferská 

                   riaditeľka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Revízia č. 1 

 

 

 

 

 

Branislav Gröhling 

minister 

 

 

Bratislava 28. augusta 2020  

Číslo: 2020/15801:1-A1800 

 

ROZHODNUTIE 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  s účinnosťou od 1. septembra 2020 rozhoduje takto: 

 

1. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť 

žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt 

ochorenia COVID- 19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. 



 

2. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried 

voľno podľa bodu 1, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne 

prerušenie školského vyučovania v škole. 

 

3. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely 

poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom 

určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného 

mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle 

kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich 

oznámenia školou. 

4. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 

Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe 

nasledujúcich vyučovacích dní. 

 

5. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/12836:1-A2110 zo 16. júna 2020. 

 

Odôvodnenie: 

Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť ochranu zdravia žiakov aj zamestnancov škôl, 

riaditeľom škôl sa umožňuje poskytnúť voľno aj v rozsahu viac ako päť dní. Súčasne sa 

predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným 

zástupcom. 

 

Branislav Gröhling 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Revízia č. 2            https://www.minedu.sk/data/att/17910.pdf 

Revízia č. 3           https://www.minedu.sk/data/att/17784.pdf 

Revízia č. 4          https://www.minedu.sk/data/att/17911.pdf 

Revízia č. 5         https://www.minedu.sk/data/att/18087.pdf 
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Revízia č. 6         

 

Pokyny na priebežné i záverečné hodnotenie v základnej škole počas 

núdzového stavu 

 

Počas trvania pandémie ochorenia Covid-19 musíme rešpektovať rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva o dištančnej forme vzdelávania. Dištančná forma vzdelávania presne 

korešponduje s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a bližšie sa riadi aj rozhodnutím vlády SR o núdzovom stave. 

 

1. Všeobecné pokyny na hodnotenie platiace v núdzovom stave 

 

Celkové hodnotenie žiakov základnej školy sa uskutočňuje podľa § 55 ods. 1 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) možno hodnotiť žiakov 

základných škôl: 

a) slovným hodnotením, 

b) klasifikáciou („známkou“), 

c) kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. 

V prvom ročníku sa odporúča priebežné aj záverečné hodnotenie realizovať formou 

slovného hodnotenia. 



Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie 

„neprospel“, je vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov 

vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča 

sa v súčasnosti takto nehodnotiť. 

 

Kritériá hodnotenia žiakov základných škôl 

Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a 

klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky prerokujú a odsúhlasia v 

pedagogickej rade. 

 

Postup pri hodnotení žiaka 

a) stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. 

b) v predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia stupeň prospechu žiaka za 

hodnotiace obdobie po vzájomnej dohode. 

1) Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých 

predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho 

obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň 

prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určí 

spôsob, akým budú triedni učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v 

triede, zabezpečí zjednotenie hodnotiacich kritérií u všetkých učiteľov školy. 

2) Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v súlade so 

Zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, 

ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Metodického pokynu. 

 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

a) podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas 

dištančného vzdelávania získava učiteľ: 

- z komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty), 

- analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované 

online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí), 

- sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením, 

- konzultáciami s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami a podľa potreby 

s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného 



lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a 

poruchami, 

- rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka. 

b) počas dištančného vzdelávania sa neodporúča získavať podklady na hodnotenie 

formou rôznych druhov skúšok (písomných alebo ústnych) vzhľadom na rozdielnosť 

podmienok na domácu prípravu žiakov. 

c) ak dištančné vzdelávanie trvá dlhšie ako 1 mesiac, písomné a ústne skúšanie sa 

nerealizuje najmenej 2 týždne po obnovení vyučovania v školách. 

 

Zásady hodnotenia v dištančnom vzdelávaní 

a) Počas dištančného vzdelávania hodnotenie vychádza zo základných princípov: 

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

 b) Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania má mať podobu 

konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný 

charakter, pomôcť pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich 

odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, zohľadňovať 

vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť. 

 c) Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a 

individuálne podmienky na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania. 

 d) O spôsobe hodnotenia v čase mimoriadnej situácie v školách rozhodne riaditeľ 

školy na základe uznesenia mimoriadnej pedagogickej rady. 

 e) Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

vykonáva na základe pravidiel, nastavených školským poradenským zariadením. 

 

Indikatívna záťaž podľa jednotlivých ročníkov 

1. – 2.  12 h/týždenne 

3. – 4.  14 h/týždenne 

5.  15 h/týždenne 

6.  17 h/týždenne 

7. - 8.  18 h/týždenne 



9.  20 h/týždenne 

 

„Prezenčné“ vzdelávanie 

Škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov základných škôl podľa prvého 

bodu tohto usmernenia. 

Ak pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k 

hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno žiaka hodnotiť v 

riadnom termíne v prvom polroku, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada a žiak sa za 

prvý polrok v riadnom termíne nehodnotí. Riaditeľ základnej školy určí na jeho hodnotenie 

náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do 

dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. 

 

Dištančné vzdelávanie 

 

Škola postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov základných škôl podľa prvého 

bodu tohto usmernenia. 

Ak pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k 

hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno žiaka hodnotiť v 

riadnom termíne v prvom polroku, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada a žiak sa za 

prvý polrok v riadnom termíne nehodnotí. 

Riaditeľ základnej školy určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, 

aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého 

polroka. Tohto žiaka možno hodnotiť na základe komisionálnej skúšky alebo získaním 

podkladov k hodnoteniu. Podkladom môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh alebo 

samostatné praktické práce spracované žiakmi. 

Ak: 

a) žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania 

zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom 

vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné, 

b) konanie žiaka podľa písm. a) bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý 

štvrťrok, 

c) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení 

požiadaviek podľa písm. a) a ak: 

d) zlepšenie nenastalo, 



je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením neplnenia cieľov v 

neklasifikovanom vyučovacom predmete alebo bol hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky 

slovom „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel. Ak najviac z dvoch vyučovacích 

predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku, má žiak základnej školy prospech 

nedostatočný, v slovnom hodnotení nesplnil ciele vyučovacieho predmetu alebo bol 

hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom „neabsolvoval“ s celkovým prospechom 

neprospel, môže vykonať opravnú skúšku, a to najneskôr do rokovania pedagogickej rady o 

hodnotení za druhý polrok. 

 

2. Dištančná forma vzdelávania v ZŠ Častá 

Počas trvania pandémie ochorenia Covid-19 musíme rešpektovať rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva o dištančnej forme vzdelávania. Dištančná forma vzdelávania presne 

korešponduje s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

číslo: 2020/17949:1-A1810, zo dňa 23. októbra 2020. Prebieha prostredníctvom elektronickej 

komunikácie medzi žiakmi a pedagógmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami školy 

nasledujúcimi formami: 

• online vyučovanie hodiny prostredníctvom aplikácie MS Teams, 

• prostredníctvom portálu EduPage, OneNote 

• prostredníctvom telefonickej komunikácie, prípadnej e-mailovej komunikácie (najmä 

pri nejasnostiach s členmi IT a pod.) 

 

Škola najskôr overí možnosti spolupráce so žiakmi prostredníctvom domácej 

výpočtovej techniky. Škola vníma situáciu a rozumie, že v niektorých domácnostiach je viac 

detí a jeden počítač. Prípadne, že v niektorých domácnostiach nie je dostatočné pokrytie 

internetom. V tomto prípade je nutné, aby rodina objektívne informovala o skutočnosti 

triedneho učiteľa, ktorý v spolupráci s vedením školy bude nápomocný pri zapožičaní 

potrebnej techniky na nevyhnutný čas zo školy. 

Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v čase od 8,00 do 14,00 

hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na 

preštudovanie/vypracovanie. 



Učitelia jednotlivých predmetov budú primeraným spôsobom žiakov vzdelávať a 

zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného 

termínu na preštudovanie/vypracovanie: 

• nové učivo (napr. rozsah strán v učebnici, študijné texty, prezentácie, …) 

• zadania na overenie pochopenia učiva (domáce úlohy, kontrolné otázky, 

samostatné práce ...), 

• projekty na samostatnú prácu. 

Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej 

triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi, inkluzívnym tímom, s vedením 

školy, s rodičmi a v rámci možností riešiť problémy spoločne. 

Zvláštna starostlivosť sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími 

potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Koordinátormi tejto práce sú 

členovia IT, na ktorých sa môže v prípade potreby obrátiť každý učiteľ, či rodič. 

 

Povinnosti vyplývajúce pre žiakov: 

1. Žiak je povinný zúčastňovať sa online vyučovania podľa príslušného rozvrhu hodín 

a mať na vyučovanie vopred pripravené predpísané pomôcky. V prípade neskorého 

prihlásenia sa žiaka na online hodinu - do 10 minút, je žiak zapísaný a rodičia upovedomení 

prostredníctvom EduPage. Za 3 neskoré príchody je jedna neospravedlnená hodina. 

2. Žiak pravidelne sleduje EduPage, kam jednotliví učitelia posielajú pokyny 

k dištančnému vzdelávaniu. 

3. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá 

rozvrhu dištančného vzdelávania. 

4. Dištančné vzdelávanie (online hodiny, vypracovanie úloh,...) sú pre žiaka povinné. 

Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní musí rodič ospravedlniť triednemu 

učiteľovi/danému vyučujúcemu tak, ako pri prezenčnej forme (oznámiť dôvod neprítomnosti 

svojho dieťaťa na online hodine cez ospravedlnenku v EduPage). 

5. V prípade absencie žiaka na online vyučovaní vyučujúci neprítomnosť žiaka 

zaznamenáva v elektronickej triednej knihe. 



6. Žiak je povinný predkladať každému vyučujúcemu v stanovenom termíne 

vypracovanú, zadanú úlohu. Všetky úlohy zadané počas dištančného vzdelávania je žiak 

povinný odovzdať načas, presne podľa pokynov vyučujúcich, dohodnutým spôsobom. 

7. Žiak na online hodinách pozorne počúva výklad vyučujúceho a aktívne pracuje. 

Všetky cvičenia vypracováva podľa usmernenia učiteľa priamo do zošita, pracovného zošita 

alebo OneNote apps a Edupage. 

8. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu. Učiteľ si konzultáciu 

zaradí do rozvrhu v programe MS Teams. 

9. Žiakovi môže byť v prípade jeho slabého prospechu alebo slabej domácej prípravy 

a aktivity na hodinách nariadená online konzultácia vyučujúcim, ktorej termín bude vopred 

oznámený žiakovi a jeho  zákonnému zástupcovi preukázateľným spôsobom – cez Edupage 

a žiak je povinný sa takejto konzultácie zúčastniť.  

10. Žiakom je zakázané online hodiny nahrávať, fotiť a robiť screenshoty. 

 

Povinnosti vyplývajúce pre zákonného zástupcu: 

1. Za prípravu a účasť dieťaťa online vzdelávaní zodpovedá zákonný zástupca. 

2. Zákonný zástupca pravidelne sleduje EduPage, resp. stránku školy a riadi sa 

aktuálnymi pokynmi školy. 

3. Dohliada na to, že sa jeho dieťa prihlasuje na každú online hodinu v stanovenom čase 

a zároveň, že má pripravené všetky potrebné pomôcky na konkrétnu online hodinu. 

4. Zodpovedá za to, že jeho dieťa svedomito vypracováva úlohy, ktoré mu boli zadané 

pedagógmi, či už priamo na hodine alebo ako domáce úlohy. 

5. Ak nebude prítomné jeho dieťa na online hodine, zákonný zástupca je povinný hlásiť 

dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa na online hodine a zadať cez EduPage ospravedlnenku. 

 

Priebežné hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania v ZŠ Častá 

 V rámci online vzdelávania budú vyučujúci využívať rozličné spôsoby preverovania 

vedomostí žiakov vzhľadom na obsahový a výkonový štandard konkrétneho predmetu. 

Záverečné hodnotenie sa bude uzatvárať z nasledovnej skladby známok a výsledná 

klasifikácia bude vychádzať z nasledovných typov preverovania vedomostí: 

• písomné preverovanie vedomostí - formou viacerých krátkych testov z jedného učiva 

so zníženou váhou známky, väčšie testy po tematických celkoch s normálou váhou známky, 



• ústne preverovanie vedomostí – formou čiastkového hodnotenia práce žiakov na 

hodine za aktivitu so zníženou váhou známky, formou komplexnej odpovede žiaka na hodine 

s normálnou váhou známky, 

• projektové práce – s presne zadanými kritériami na vypracovanie a hodnotenie – 

hodnotené normálnou váhou známky, 

• praktické práce - s presne zadanými kritériami na vypracovanie a hodnotenie – 

hodnotené normálnou váhou známky, 

• dobrovoľné zadania nad rámec povinných – napr. tvorivé práce /projekty, videá..../ 

zadávané ako možnosť zlepšiť si celkové hodnotenie a klasifikáciu z predmetu – hodnotené 

podľa uváženia vyučujúceho, 

• ústne alebo písomné preverovanie špecifických vedomostí a zručností pre jednotlivé 

predmety /čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť, rečnícke zručnosti, čítanie 

a počúvanie s porozumením,  aplikačné úlohy.../, 

• aktivita na vyučovacej hodine, 

• kontrola zošitov – žiak je povinný si v čase DV písať poznámky a vypracovávať 

zadania do zošita podľa pokynov vyučujúceho. Hodnotí sa, či žiak má všetky potrebné 

poznámky a zadania spracované v zošite. 

 

Tento rozsah poskytuje žiakovi dostatok možností ako preukázať kvalitu svojich 

vedomostí a zručností. 

 

Hodnotenie integrovaných žiakov počas dištančného vzdelávania v ZŠ Častá 

 

1. Hodnotenie a klasifikácia v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 Ministerstva 

školstva SR na hodnotenie žiakov základnej školy s účinnosťou od 1. mája 2011 s dodatkom 

Príloha č.2 k Metodickému pokynu č.22/2011 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným 

znevýhodnením začleneného v základnej škole. 

2. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať 

ustanovenie §55 ods.4 školského zákona. 

Spôsob hodnotenia a získavanie podkladov na hodnotenie integrovaných žiakov 

v rámci online vzdelávania 



• ústna odpoveď - v rámci individuálnej online konzultácie nariadenej vyučujúcim za 

prítomnosti vyučujúceho a školského špeciálneho pedagóga, príp. asistenta učiteľa, 

• písomné práce – upravované po obsahovej a formálnej stránke a písané v spolupráci 

so školským špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, kde vyučujúci hodnotí vypracovanú 

časť práce. V prípade zle napísanej pís. práce, vyučujúci doplní túto odpoveď ústnou 

odpoveďou, až potom dá výslednú známku, 

• diktáty sú upravené po formálnej stránke, s možnosťou výberu správnej odpovede. Je 

hodnotený len jeden gramatický jav, 

• projekty sú zadávané formou vyjadrujúcou zručnosti žiaka. Hodnotenie zahŕňa 

vypracovanie, tvorivosť odrážajúce schopnosti žiaka a prínos projektu pre žiaka, 

• poznámky – forma a obsah zohľadňujú grafomotorické  zručnosti žiaka, 

• aktivita na vyučovacej hodine. 

 

 

 

3. Rozhodnutie pedagogickej rady v základnej škole Častá 

Priebežné, polročné a koncoročné hodnotenie žiaka sa uskutoční v súlade s aktuálne 

platnými zákonmi, metodickými pokynmi, nariadeniami ŠPÚ, usmerneniami z ministerstva 

školstva so Smernicou na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 1. a 2. stupňa. 

a) Žiaci budú z predmetov hlavných vzdelávacích oblastí hodnotení klasifikáciou, 

z výchovných premetov budú hodnotení slovom absolvoval/neabsolvoval. 

b) V prípade, ak bude hodnotenie pri dištančnom vzdelávaní problematické, aj napriek 

dodržaniu vyššie uvedených kritérií na hodnotenie, budeme priebežne i záverečne hodnotiť 

kombinovaným spôsobom, a to klasifikáciou i slovne. 

 

 

Zdroje: 

• Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

• Vyhláška č. 320/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o 

základnej škole 

• Metodický pokyn na hodnotenie žiakov 22/2011- platný v intenciách zákona 



• Metodický pokyn ŠPÚ zo dňa 16.11.2020 

• Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných 

škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 9.12.2020 

 

 

 

Revízia č. 7: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-1-2021-s-ucinnostou-od-

11-1-2021/ 

Revízia č. 8:  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/ 

 

 

 

 

DODATOK KU ŠKOLSKÉMU PORIADKU/ REVÍZIA Č. 9  
  

  

1, Pravidlá platné počas dištančného vzdelávania  
  

Dištančné vzdelávanie je riadnym vyučovacím procesom výučby na diaľku a riadi sa 

vnútorným poriadkom školy a nasledujúcimi pravidlami, platnými počas celého obdobia 

trvania dištančného vzdelávania.  

Počas trvania pandémie ochorenia Covid-19 sa musia rešpektovať rozhodnutia Úradu 

verejného zdravotníctva o dištančnej forme vzdelávania. Dištančná forma vzdelávania presne 

korešponduje s rozhodnutiami MŠVVaŠ a aktuálnymi  nariadeniami Vlády 

SR a odporúčaniami RÚVZ. Prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi 

žiakmi a pedagógmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi 

formami:  

• online vyučovanie hodiny prostredníctvom aplikácie MS Teams,  

• prostredníctvom portálu EduPage, OneNote,  

• prostredníctvom telefonickej komunikácie, prípadnej e-mailovej komunikácie 

(najmä pri nejasnostiach s členmi IT a pod.).  

  

  

Povinnosti vyplývajúce pre zamestnancov:  

Škola najskôr overí možnosti spolupráce so žiakmi prostredníctvom domácej 

výpočtovej techniky. Škola vníma situáciu a rozumie, že v niektorých domácnostiach je viac 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/


detí a jeden počítač. Prípadne, že v niektorých domácnostiach nie je dostatočné pokrytie 

internetom. V tomto prípade je nutné, aby zákonný zástupca objektívne informoval 

o skutočnosti triedneho učiteľa, ktorý v spolupráci s vedením školy a členmi IT bude 

nápomocný pri zapožičaní potrebnej techniky na nevyhnutný čas zo školy. Prípadne bude 

hľadať iné spôsoby distribúcie školského materiálu (napr. vyzdvihnutie tlačenej podoby 

a určenie termínu a spôsobu odovzdania vypracovanej časti).  

Učitelia jednotlivých predmetov budú primeraným spôsobom žiakov vzdelávať a 

zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného 

termínu na preštudovanie/vypracovanie:  

• nové učivo (napr. rozsah strán v učebnici, študijné texty, prezentácie, …),   

• zadania na overenie pochopenia učiva (domáce úlohy, kontrolné otázky, 

samostatné práce, písomky a pod. ...),  

• projekty na samostatnú prácu.  

Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej 

triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi, členmi IT a rodičmi a v rámci 

možností riešiť problémy neodkladne a spoločne.  

Zvláštna starostlivosť sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Koordinátormi tejto práce sú 

členovia IT, na ktorých v prípade potreby sa môže obrátiť každý učiteľ, či rodič.  

  

  

Povinnosti vyplývajúce pre žiakov:  

1. Žiak je povinný aktívne sa zúčastňovať online vyučovania cez MS Teams, podľa 

príslušného rozvrhu hodín a mať na vyučovanie vopred pripravené predpísané pomôcky. Na 

hodinu sa pripája 5 minút vopred. V prípade neskorého prihlásenia sa žiaka na online hodinu - 

do 10 minút od oficiálneho začatia hodiny, je žiak zapísaný ako neprítomný a rodičia 

upovedomení prostredníctvom EduPage. Za 3 neskoré príchody je jedna neospravedlnená 

hodina.  

2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá 

rozvrhu dištančného vzdelávania.  

3. Aktívna účasť žiaka znamená, že žiak na online hodinách pozorne počúva 

výklad vyučujúceho a aktívne pracuje. Na výzvy učiteľa je povinný odpovedať, zapnúť si 

kameru a mikrofón. Všetky cvičenia vypracováva podľa usmernenia učiteľa priamo do zošita, 

pracovného zošita alebo do elektronického zošita OneNote. Je povinný zúčastniť sa celej 

vyučovacej hodiny. Vyučovaciu hodinu ukončuje vždy vyučujúci. Vyučovaciu hodinu 

v priebehu vyučovania žiak opúšťa len po dohode s vyučujúcim. Ak žiak aktívne 

nespolupracuje, učiteľovi neodpovedá, na výzvu si nezapne kameru a ani mikrofón, považuje 

sa takúto hodina za neospravedlnenú hodinu.  

4. Žiak je povinný zúčastňovať sa sám na vyučovacej hodine, bez prítomnosti rodičov, 

súrodencov, zvierat a pod. Výnimku tvoria žiaci I. stupňa, žiaci so ŠVVP a žiaci, ktorým sa 

náhle objavil nejaký technický problém. I v takom prípade, však jeho odpovede a iné písomné 

práce nemôžu byť ovplyvňované (radenie, vypracovanie, ...) prítomnou osobou. Rovnako je 

žiak povinný sa zúčastňovať vyučovania bez rušivých vonkajších vplyvov (mobil a tablet – 

výnimku tvorí, ak prostredníctvom neho prebieha výuka v prípade, že žiak nemá k dispozícií 

počítač, počítačové hry, rádio, televízia, zvieratá...).  

5. Žiak pravidelne sleduje EduPage, Teams a OneNote, kam jednotliví učitelia posielajú 

pokyny k dištančnému vzdelávaniu.  

6. Dištančné vzdelávanie (online hodiny, vypracovanie úloh,...) sú pre žiaka povinné. 

Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní musí rodič ospravedlniť triednemu 



učiteľovi/danému vyučujúcemu tak, ako pri prezenčnej forme (oznámiť dôvod neprítomnosti 

svojho dieťaťa na online hodine cez elektronickú ospravedlnenku v EduPage).  

7. V prípade absencie žiaka na online vyučovaní vyučujúci neprítomnosť žiaka 

zaznamenáva v elektronickej triednej knihe.  

8. Žiak je povinný predkladať každému vyučujúcemu v stanovenom termíne 

vypracovanú, zadanú úlohu. Všetky úlohy zadané počas dištančného vzdelávania je žiak 

povinný odovzdať na čas, presne podľa pokynov vyučujúcich a dohodnutým spôsobom.  

9. Zmyslom každej úlohy a zadania je, aby ich žiak samostatne vypracoval a pri tejto 

činnosti sa niečo naučil. Cieľom nie je odovzdanie “spracovanej” domácej úlohy, ale 

jej “vypracovanie”. V tom sa prejavujú postoje žiakov. Ak učiteľ zistí nedostatočnú mieru 

samostatnej práce žiaka pri splnení si úlohy (skopírovanie z internetu alebo skoro totožné s 

výsledkom spolužiaka) hodnotí prácu žiaka ako nedostatočnú. Teda buď prácu vráti ako 

nedostatočne spracovanú, alebo klasifikuje “nedostatočnou”.  

10. Žiak sa na online hodinách správa disciplinovane, nesmie rušiť učiteľa a spolužiakov 

nevhodným správaním, poznámkami, nezabávať sa písomnou komunikáciou so spolužiakmi 

prostredníctvom chatu a sms. Ak žiak nedodržiava pravidlá, narúša vyučovaciu hodinu, učiteľ 

môže žiaka „vypnúť“ z online hodiny a vyučovacia hodina bude tomuto žiakovi 

neospravedlnená.  

11. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu. Učiteľ si konzultáciu 

zaradí do rozvrhu v programe MS Teams.  

12. Žiakom je zakázané online hodiny nahrávať, (robiť akékoľvek zvukové, či obrazové a 

audiovizuálne  záznamy), fotiť a robiť screenshoty a a ďalej ich šíriť. Počas vyučovania je 

prísne zakázané zneužívať linky (internetové odkazy) na jednotlivé online stretnutia a 

poskytovať prístup osobám, ktoré nie sú žiakmi danej triedy.  

13. Porušenie týchto pravidiel sa bude považovať za hrubé porušenie školského 

poriadku. O akomkoľvek porušení uvedených pravidiel bude informovať triedny učiteľ 

zákonných zástupcov žiaka a na pedagogickej rade budú žiakovi po ich prerokovaní udelené 

výchovné opatrenia. Ak si žiak nebude plniť svoje školské povinnosti, ak sa bez objektívnych 

príčin a ospravedlnenia od zákonného zástupcu nebude zúčastňovať na dištančnom 

vzdelávaní, bude žiak komisionálne preskúšaný, prípadne môže opakovať ročník.  

  

  

Povinnosti vyplývajúce pre zákonného zástupcu:  

1. Za prípravu a účasť dieťaťa online vzdelávaní zodpovedá zákonný zástupca.  

2. Zákonný zástupca zodpovedá za objektívne poskytnuté informácie o technickom 

vybavení žiaka na online vyučovanie (na čom dieťa pracuje, či je to mobil, počítač, tablet; či 

je zariadenie vybavené funkčnou kamerou a mikrofónom; či sa dieťa pripíja cez mobilné dáta 

alebo pevný internet a pod.). Ak rodič nemá možnosť zabezpečiť technické 

vybavenie potrebné k online vyučovaniu svojho dieťaťa je povinný o tom upovedomiť 

školu, prostredníctvom triedneho učiteľa, aby sa mohlo dohodnúť o spôsobe zapožičania 

techniky zo školy, či inom spôsobe zabezpečenia vzdelávania. Ak o tom školu nebudete 

informovať, bude to škola považovať za zvládnutú záležitosť a nebude brať nato ohľad.  

3. Zákonný zástupca je povinný včas informovať triedneho učiteľa o náhle vzniknutých 

technických problémoch na zariadení, ktoré by znemožňovali aktívnu účasť dieťaťa na 

vyučovaní. V prípade, že sa tak nestane a dieťa na online vyučovaní nebude aktívne, bude sa 

to považovať za neospravedlnenú hodinu.  

4. Zákonný zástupca je povinný akúkoľvek neúčasť na online hodinách nahlásiť vopred 

triednemu učiteľovi. V odôvodnených prípadoch, ak náhlosť či závažnosť situácie 

neumožňuje nahlásenie neúčasti na online hodine vopred, zákonný zástupca ospravedlňuje 

absenciu žiaka, či oznamuje technický problém (ak bol príčinou neúčasti, či čiastočnej účasti 



na vyučovaní) hneď prostredníctvom iného komunikačného kanála (napr. správa cez edupage, 

SMS, e-mail...), ako to situácia umožňuje najneskôr však do dvoch vyučovacích dní.  

5. Zákonný zástupca pravidelne sleduje EduPage, resp. stránku školy a riadi sa 

aktuálnymi pokynmi školy.  

6. Dohliada na to, že sa jeho dieťa prihlasuje na každú online hodinu v stanovenom čase 

a zároveň, že má pripravené všetky potrebné pomôcky na konkrétnu online hodinu.  

7. Zodpovedá za to, že jeho dieťa svedomito vypracováva úlohy, ktoré mu boli zadané 

pedagógmi, či už to priamo na hodine alebo ako domáce úlohy.  

8. Ak nebude prítomné jeho dieťa na online hodine, zákonný zástupca je povinný hlásiť 

dôvod neprítomnosti svojho dieťaťa na online hodine a zadať cez EduPage elektronickú 

ospravedlnenku.  

9. Ak rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa, 

oznámi riaditeľ školy v zmysle zákona túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a 

obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Rodič dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej 

školskej dochádzky, ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v 

mesiaci. V prípade, že je rodičovi poskytovaný prídavok na dieťa alebo príplatok k 

prídavku alebo iná sociálna dávka a dieťa si neplní riadne povinnú školskú dochádzku, úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie štátnych sociálnych dávok vydá rozhodnutie.  

14. Rovnako ako žiakom, aj rodičom je zakázané online hodiny nahrávať, (robiť 

akékoľvek zvukové, či obrazové a audiovizuálne  záznamy), fotiť a robiť screenshoty a ďalej 

ich šíriť. Počas vyučovania je prísne zakázané zneužívať linky (internetové odkazy) na 

jednotlivé online stretnutia a poskytovať prístup osobám, ktoré nie sú žiakmi danej triedy.  

  

Pravidlá online výučby boli vypracované s cieľom zabezpečiť efektívnu prácu učiteľa a 

žiakov počas vyučovacích hodín a je potrebné, aby sa s nimi oboznámil každý žiak a jeho 

zákonný zástupca.  

  

2, Hodnotenie vyučovacích predmetov:  
• Konverzácia v anglickom jazyku  

• Rozšírený anglický jazyk  

  

Pedagogická rada, na svojom zasadnutí  15.2.2021 rozhodla, že tieto vyučovacie 

predmety nebudú  

 klasifikované, ale hodnotené absolvoval/neabsolvoval. Vedomosti a zručnosti utvrdzované 

v rámci  

 týchto predmetov budú preverované a klasifikované v rámci predmetu anglický jazyk.    

  

  

Častej dňa: 15.2.2021                                                        

                                                                       Mgr. Adriana Cíferská- riaditeľka ZŠ s MŠ Častá 

 

 

 

 

 



 


