
Vnútorný poriadok ZŠ, Obrancov mieru 884 

v Detve 

I. Práva žiakov ZŠ 

 

 Každé dieťa má pri neúčasti na písomnej práci, teste právo 

požiadať o náhradný termín písania testu, písomnej práce. To isté 

platí, ak sa písomná práca píše v deň nástupu žiaka do školy po 

dlhodobej neprítomnosti. 

 Každé dieťa so súhlasom rodiča má právo zúčastniť sa každej 

exkurzie a poznávacej činnosti. 

 Každý žiak má právo po vyučovaní požiadať svojho triedneho 

učiteľa/výchovného poradcu o osobnú konzultáciu v priestoroch 

na to určených. 

 Rodičia dieťaťa sa môžu zúčastniť a zapojiť do výchovno-

vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa i formou náčuvu na 

vybratých hodinách. 

 Každé dieťa má právo: 

 a ochranu zdravia a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacom 

procese, 

 poznať kritériá hodnotení vedomostí a zručností vo všetkých 

predmetoch, 

 na objektívne hodnotenie a posúdenie študijných výsledkov, na 

analýzu chýb pri písomných i ústnych odpovediach a manuálnych 

zručnostiach, 

 ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej 

začiatkom zo závažného dôvodu. 

 Žiaci majú právo na omyl. 

 Žiaci majú právo na prestávku. 

 Žiaci majú právo zapojiť sa do mimoškolskej a záujmovej činnosti. 

 Žiaci majú právo stravovať sa v školskej jedálni. 

 

II. Povinnosti žiakov ZŠ 

 

 Dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu 

hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných 

i nepovinných predmetov resp. krúžkovej činnosti, na ktoré sa 

prihlásili. 

 Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie 

a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny 

pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa 

v škole i mimo nej  tak, aby ste robili česť sebe i škole. 

 Chrániť vlastné zdravie, zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok 

a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí. Dodržiavať 

vnútorné poriadky v odborných učebniach, laboratóriách, 

dielňach, telocvični a v priestoroch areálu školy. 

 Byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení. Vo všetkých 

odborných učebniach, na hodinách telesnej výchovy, technickej 

výchovy musia žiaci nosiť oblečenie a obuv podľa pokynov 

vyučujúceho.  

 Šetriť školský majetok a zariadenie, chrániť ho pred poškodením 

a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. 

 Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok. Po zazvonení sú žiaci 

povinní sadnúť si na svoje miesto a počkať, kým nepríde učiteľ. 

 Zúčastňovať sa triednických hodín. 

 Zúčastňovať sa školských akcií (napr. OČAP, kultúrne podujatia ...) 

 

 

 

 

III. Príchod do školy 

 

 Žiaci prichádzajú: 

 do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred 

začiatkom vyučovania musia byť v triede, 

 do školy v slušnom a v čistom oblečení bez vulgárnych 

nápisov, označení a symbolov podnecujúcich rasovú či inak 

motivovanú neznášanlivosť,  bez výstredností v úprave 

 zovňajšku, bez drahých šperkov, žiakom je zakázané 

farbenie vlasov, lakovanie nechtov a akýkoľvek mejkap 

tváre, 

 po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách, 

nepreliezajú ploty či múry, 

 po očistení a preobutí sa do vhodných zdravotne 

vyhovujúcich prezuviek,  

 na popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť do 

triedy len v prítomnosti vyučujúceho, pred jeho príchodom 

čakajú slušne vo vestibule školy. 

 

IV. Správanie žiakov počas vyučovania 

 

 Základným dokladom žiaka je žiacka knižka. Žiaci sú povinní 

nosiť ju sústavne do školy. Poškodenie či stratu sú povinní 

hlásiť triednemu učiteľovi a zabezpečiť si novú žiacku knižku. 

 Žiak je povinný dať si zapísať od vyučujúceho všetky známky. 

 Na začiatku každej vyučovacej hodiny sedí žiak na mieste 

určenom zasadacím poriadkom s pripravenými učebnými 

pomôckami, zošitmi, učebnicami a pokojne očakáva príchod 

vyučujúceho. 

 Každý žiak má v triede svoje miesto. Zodpovedá za jeho 

poriadok a čistotu. V prípade poškodenia školského majetku 

ho musí nahradiť v primeranej hodnote. 

 Do odborných učební, telocvične vstupujú žiaci len 

v prítomnosti vyučujúceho a dodržiavajú vnútorný poriadok. 

 Žiaci na vyučovaní sedia slušne, pozorne sledujú výklad 

učiteľa i odpovede žiakov, aktívne pracujú, nenašepkávajú, 

neodpisujú,  nevyrušujú. 

 Manipulovať so svetelnými vypínačmi a didaktickou 

technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so 

súhlasom učiteľa. 

 K riaditeľovi školy, učiteľom, zamestnancom školy i svojim 

spolužiakom sa žiaci správajú zdvorilo a slušne. 

 Ak žiaci zistia stratu veci, oznámia to vyučujúcemu alebo 

triednemu učiteľovi. 

 

Žiakom je zakázané: 

 opustiť budovu školy počas vyučovania alebo cez voľnú 

hodinu a cez prestávky bez súhlasu triedneho alebo iného 

učiteľa, 

 používať v priestoroch školy skejty, kolieskové korčule, 

jazdiť na bicykli alebo akýchkoľvek dopravných 

prostriedkoch, 



 používať počas hodiny a prestávok v priestoroch školy 

mobilné telefóny a iné súkromné zariadenia (MP3, MP4, 

súkromný tablet, notebook). Žiak pred začiatkom 

vyučovacej hodiny mobilný telefón alebo iné súkromné 

zariadenie vypne a odloží do tašky. Ak uvedené pravidlá 

nedodrží, môže mu byť telefón alebo iné zariadenie počas 

vyučovania odobraté a bezpečne uložené v priestoroch 

školy až do konca vyučovania alebo do prevzatia rodičom, 

 fajčiť v priestoroch školy aj pri mimoškolských činnostiach 

organizovaných školou, nosiť nelegálne drogy, alkoholické 

nápoje a iné zdraviu škodlivé látky v škole alebo pri 

činnostiach organizovaných školou, 

 prijímať súkromné návštevy v čase vyučovania a prestávok, 

v odôvodnených prípadoch sa návšteva prihlási 

u manažérky školy, 

 zdržiavať sa n a schodišti v budove školy počas prestávok, 

pred a po vyučovaní, postávať a vysedávať počas malých 

prestávok na chodbách, žiak sa počas malej prestávky 

pripravuje na nasledujúcu hodinu, 

 nechávať v triede a v šatni telocvične svoje osobné veci 

(pomôcky, telovýchovné úbory, peniaze, mobily a iné 

cenné veci), 

 manipulovať s oknami, 

 manipulovať s otvoreným ohňom, 

 používať v komunikácii vulgárne výrazy a nadávky, 

 nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, rádiá, 

hracie karty a pod. 

 

V. Správanie žiakov cez prestávku 

 

 Malé prestávky žiaci využívajú na prípravu na ďalšiu hodinu. 

Medzi druhou a treťou vyučovacou hodinou desiatujú. 

 Počas veľkej prestávky sa žiaci v letnom období zdržiavajú 

vonku v určených priestoroch školského areálu, v zimných 

mesiacoch vo svojich triedach. 

 Žiaci sú povinní dodržiavať čistotu v triedach, v školskom 

areáli a neničiť školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, 

nábytok...). 

 Žiaci netolerujú šikanovanie, v takomto prípade zavolajú na 

pomoc učiteľa. 

 Žiaci rešpektujú zákaz fajčenia, používania alkoholických 

nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom 

areáli školy a upozornia na to aj ostatných, ktorí by tento 

zákaz chceli porušiť, prípadne vyhľadajú dozorkonajúceho 

učiteľa. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne 

iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé 

porušenie školského poriadku. 

 

VI. Odchod žiakov zo školy 

 

 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny žiak dá svoje 

miesto do poriadku, odstráni nečistoty, vyloží stoličku na 

stôl. 

 Triedu žiaci opúšťajú v sprievode vyučujúceho. 

 

 

 

VII. Dochádzka žiakov do školy 

 

 Vyučovanie môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu 

udalosť v rodine. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred 

známu príčinu, požiada na základe písomného 

ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. 

Uvoľnenie z 1 vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, 

z 1 – 2 vyučovacích dní triedny učiteľ, z viac ako 3 

vyučovacích dní riaditeľ školy. Ak vymešká vyučovanie pre 

vopred známu príčinu a nepožiada o uvoľnenie triedneho 

učiteľa, nemusia byť žiakovi hodiny ospravedlnené. 

 Rodičia sú povinní oznámiť dôvody neprítomnosti žiaka 

triednemu učiteľovi čo najskôr. 

 Ak lekárske vyšetrenie netrvá celý deň, žiak je povinný prísť 

na vyučovanie. 

 Neprítomnosť žiaka v škole do 3 dní ospravedlňuje jeho 

zákonný zástupca. V prípade vymeškania viac ako 30% 

vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch môže byť 

žiakovi navrhnuté komisionálne skúšanie. 

 Ak má učiteľ podozrenie na úmyselné vymeškávanie 

vyučovania, môže žiadať od žiaka potvrdenie o lekárskom 

vyšetrení alebo iný úradný doklad potvrdzujúci 

odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. 

 Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích 

hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto 

skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý 

pobyt a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích 

hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na 

základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie 

o priestupku podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov. 

 Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 

vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať podľa 

§ 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších 

predpisov trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka 

pre podozrenie zo spáchania trestného činu Ohrozovania 

mravnej výchovy mládeže. 

 

 

 

VIII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky 

a školské zariadenie 

 

 Povinnosťou žiaka je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak 

žiak poškodí učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie 

školy, musí zákonný zástupca žiaka škodu v plnom rozsahu 

zaplatiť. 

 Učebnice a zošity má žiak zabalené a podpísané. 

 V prípade prechodu žiaka z jednej školy na druhú počas 

školského roka, žiak si učebnice ponechá a odovzdá ich na 

tej škole, kde skončí školský rok. 

 

 

IX. Povinnosti týždenníkov 



 

 Týždenníkov určuje triedny učiteľ zapísaním do triednej 

knihy. Tí pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede, 

utierajú tabuľu, pripravia kriedy i učebné pomôcky na 

vyučovanie, na hodinách nahlasujú chýbajúcich žiakov 

 Pred odchodom na veľkú prestávku otvoria okná, po 

prestávke ich zatvoria 

 Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, skontrolujú  

zatvorenie vodovodných kohútikov, uložia kriedy, zhasnú 

svetlo a skontrolujú zatvorenie okien. 

 

 

 


