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Všeobecné ustanovenia 
 
1. Školský poriadok je súčasťou základných dokumentov školy. 
2. Je spracovaný na základe zákona č. 245/2008 Z. z.(Školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. 
z. o základnej škole v znení neskorších predpisov. 
3. Je zverejnený na internetovej stránke školy, sú s ním oboznámení žiaci aj ich zákonní zástupcovia. 
4. Školský poriadok upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov a ich zákonných 
zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími 
zamestnancami školy, podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy, o podmienkach na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, 
diskrimináciou alebo násilím. 
5. Žiaci sú povinní dodržiavať jednotlivé ustanovenia školského poriadku, správať sa slušne, v duchu 
porozumenia, znášanlivosti a priateľstva v škole i mimo nej. 
 
 

Organizácia vyučovania 
 
1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. 
2. Rozvrh hodín je v každej triede a odbornej učebni. 
3. Vyučovanie začína každý deň o 8.00 hod. Niektoré vyučovacie jednotky môžu začínať už o 7.00 
hod. (nultá hodina) 
4. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. 
5. Prestávky medzi jednotlivými vyučovacími hodinami sú 10-minútové, veľká prestávka býva po 2. 
hodine a trvá 20 minút. 
 
Časové rozdelenie dňa:  7.00 - 7.45  0. hodina 

8.00 - 8.45  1. hodina 
    8.55 - 9.40  2. hodina 
    10.00 - 10.45  3. hodina 
    10.55 - 11.40  4. hodina 
    11.50 - 12.35  5. hodina 
    12.45 - 13.30  6. hodina 
    14.00 - 14.45  7. hodina 
 
6. Organizácia vyučovania športovej prípravy zameranej na futbal – v 5. a 6. roč. sa SRL uskutočňuje 
v areáli školy (v prípade potreby aj v externých priestoroch), v 7.-9. roč. sa uskutočňuje v externých 
priestoroch – tréningové ihriská Akadémie TIMS na Ostrove, futbalový štadión, športová hala na 
Sihoti. Začiatok a koniec vyučovania SRL môže byť upravený odlišne v rozvrhu platnom na konkrétny 
školský rok.  
 
 

Práva a povinnosti žiakov vyplývajúce zo školského zákona 
 
Žiak má právo na: 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,  
b) bezplatné vzdelanie,  
c) vzdelanie v štátnom jazyku 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, 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 ustanovenom vzdelávacím programom,  
l) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,  
m) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom,  
n) náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi. 
 
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s 

využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie 
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.  

  
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a 

vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.  
  

Žiak je povinný: 
 a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania,  
 b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,  
 c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola 

alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,  
 d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu 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 ďalších 

osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,  
 g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,  
 h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.  
 
 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiaka 
 
Zákonný zástupca žiaka má právo: 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a 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 so Školským vzdelávacím programom a školským poriadkom,   
c) informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa na rodičovskom združení 

alebo na vopred dohodnutom stretnutí s vyučujúcimi v termíne mimo vyučovania,   
d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,  
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy a dohode s 

vyučujúcim,  
f) vyjadrovať sa ku Školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy,   
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy, pričom nebude zasahovať do priebehu komisionálnej skúšky.  



Zákonný zástupca žiaka je povinný: 
a) vytvoriť pre dieťa 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. Ak ide o začleneného žiaka, dohliadať na dodržiavanie dohodnutých pravidiel, inak môže byť 
začlenenie žiaka prehodnotené. 

d) 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,   

e) nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 
f) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do 

školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona; dôvody 
neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,   

g) oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti žiaka v škole, ak sa dieťa alebo 
žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa 
alebo žiaka 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 účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.   

h) ospravedlniť neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni. Ak 
neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 
predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.  

i) v prípade, ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu je tento povinný túto skutočnosť 
oznámiť písomne triednemu učiteľovi. Písomne oznámi aj ďalšie závažné skutočnosti, ako je napr. 
úprava styku s maloletým dieťaťom a pod. 

j) informovať školu o zmene bydliska a telefonickom a mailovom kontakte na zákonného 
zástupcu, 

k) uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil, najneskôr do 7 dní odo dňa požiadania o náhradu zo strany 
školy. V prípade nezistenia vinníka, uhradí škodu kolektív triedy, 

l) nevstupovať počas vyučovania do budov školy, okrem nevyhnutných prípadov a v prípade 
dohody s vyučujúcim; svoju prítomnosť nahlásiť na sekretariáte školy, 

m) nezdržiavať sa v priestoroch školy, nepohybovať sa zbytočne po chodbách školy, nečakať na 
dieťa vo vnútorných priestoroch školy (je na to vyhradený vestibul školy), nevstupovať s kočiarikom 
a so psom do areálu školy, nevchádzať automobilom na parkovisko školy označené zákazovou 
značkou, dodržiavať pokyny označené piktogramami. 

 
  

 
Ďalšie práva a povinnosti žiakov 
 
Dochádzka žiakov do školy 
1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín čisto a hygienicky 
upravený. 
2. Žiak sa zúčastňuje na vyučovaní a akciách organizovaných školou čisto oblečený, bez výstrednosti 
v úprave vlasov a zovňajšku. Vylučujú sa neprimerane krátke odevy a neprimerane veľké výstrihy, 
odhalená brušná časť tela, neprimerane nízky pás nohavíc odhaľujúci intímne časti tela, odevy 
s aplikáciami a nápismi, ktoré sú proti spoločenskej etike – prezentujú agresivitu, rasizmus, násilie, 
alebo majú hanlivý, či neslušný obsah. V škole je neprípustná výrazne viditeľná úprava dekoratívnou 
kozmetikou, vrátane dlhých nechtov a nápadných lakov na nechty, piercing a tetovanie. V budove 
školy žiak nesmie nosiť žiadnu pokrývku hlavy. 
3. Žiak sa povinne zúčastňuje činností a akcií, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. 



4. Žiak sa povinne zúčastňuje triednickej hodiny, v prípade neospravedlnenej neúčasti na triednickej 
hodine bude žiakovi zarátaná neospravedlnená hodina.  
5. Žiak má možnosť prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý zriadila škola. Pre zaradených žiakov je 
dochádzka do záujmových krúžkov povinná počas celého školského roka. 
 
Príchod žiakov do školy 
1. Žiak prichádza do školy najskôr 20 minút pred začiatkom vyučovania, najneskôr však o 7.50 hod. 
2. Žiaci sa pred vyučovaním zhromažďujú vo vestibule školy, do budovy školy vstupujú až na pokyn 
školníka alebo poverenej osoby.  
3. Pred vstupom do tried sú žiaci povinní sa vo vyhradených šatniach prezuť a odložiť si obuv a odev. 
Prezuvky nesmú mať čiernu podrážku, pretože znečisťujú podlahy. Žiaci I. stupňa musia mať prezuvky 
s pevnou pätou. 
4. Najneskôr o 7.55 hod. žiak zaujme svoje miesto v triede alebo učebni. 
5. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho a u triedneho učiteľa. 
6. Ak majú žiaci popoludňajšie vyučovanie (7. vyučovaciu hodinu), zhromaždia sa v šatni, kde je 
zabezpečený dozor a čakajú na vyučujúceho, ktorý ich odvedie do triedy. 
 
Správanie žiakov na vyučovacích hodinách 
1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas a pripravený so všetkými pomôckami. Na každú 
vyučovaciu hodinu je povinný nosiť si žiacku knižku. 
2. Počas vyučovania je zakázané používať mobilné telefóny, MP3 a MP4 prehrávače, tablety a 
notebooky (s výnimkou použitia ako učebnej pomôcky s povolením učiteľa), PSP (hracie konzoly) a 
iné prehrávače. Všetky spomenuté prístroje musia byť počas vyučovania vypnuté. Je zakázané 
používať zásuvky za účelom dobíjania batérií, či na prevádzku iných elektrospotrebičov (kulma, 
žehlička na vlasy a pod.). 
3. Ak si žiak opakovane neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré 
z výchovných opatrení alebo znížená známka zo správania. V prípade, že si žiak tretíkrát nedonesie 
cvičebný úbor,  vyučujúci sa s ním dohodne na náhradnom riešení. 
4. Po zazvonení žiak sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym 
učiteľom. 
5. Pri príchode a odchode vyučujúceho z triedy žiak vstane. 
6. Žiak sedí na vyučovaní slušne, neotáča sa, nevyrušuje, nekolíše sa na stoličke, neopúšťa svojvoľne 
svoje miesto, nežuje žuvačku a nedesiatuje. Pozorne sleduje výklad učiteľa, odpovede spolužiakov, 
svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva a neodpisuje pri písomných prácach. 
7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 
8. Triedu, učebňu alebo ihrisko smie žiak opustiť len so súhlasom učiteľa. 
9. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny a dohodne sa 
s vyučujúcim na termíne splnenia povinností. 
10. Na hodiny telesnej výchovy sa žiak prezlieka do čistého úboru podľa pokynov učiteľa TV. Nie je 
dovolené cvičiť v tom istom odeve, v ktorom je žiak oblečený v triede. Ak žiak nemôže zo zdravotných 
dôvodov cvičiť, prinesie ospravedlnenku od rodičov. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, prinesie 
ospravedlnenie od lekára. 
11. Ak nie je vyučujúci na hodine 5 minút po zvonení, týždenníci túto skutočnosť oznámia vedeniu 
školy. 
12. V odborných učebniach sa žiaci správajú podľa prevádzkového poriadku danej učebne. 
 
Správanie žiakov počas prestávok 
1. Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok na 
ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. 
2. Počas veľkej prestávky môžu žiaci opustiť triedu, pohybovať sa po príslušnej chodbe, pričom musia 
rešpektovať pokyny dozorkonajúcich. 



3. Je neprípustné, aby žiaci počas prestávok posedávali na zemi, na schodoch, prípadne na chodbách, 
bezdôvodne vchádzali do iných tried, manipulovali s akýmikoľvek vecami spolužiakov bez ich súhlasu, 
prechádzali z jedného poschodia na iné alebo sa prechádzali po celej škole. 
4. Je neprípustné, aby žiaci opakovane počas prestávok navštevovali bufet a bezdôvodne sa 
zhromažďovali pri ňom, pri nápojovom automate alebo v priestoroch WC. 
5. Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky. 
6. Do odborných učební sa žiaci presúvajú tesne pred koncom prestávky. 
7. Žiaci majú zakázané otvárať okná a manipulovať s nimi bez dozoru vyučujúceho. Je zakázané 
vyhadzovať von oknom papiere a iné odpadky. 
 
Komunikácia, pozdrav, oslovenie 
1. Všetkých zamestnancov školy žiaci oslovujú titulom pán/pani. Pri prvom stretnutí počas dňa žiaci 
zdravia všetkých dospelých pozdravom „Dobré ráno!/Dobrý deň!“. 
2. Žiak vždy vystupuje voči dospelým (pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom) slušne 
a kultúrne, ako aj voči spolužiakom. 
3. K spolužiakom sa žiak správa priateľsky, oslovuje ich krstným menom, nepoužíva vulgárne výrazy a 
urážky. 
4. Je prísne zakázané riešiť spory medzi spolužiakmi fyzickým násilím. 
5. Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie sa považuje za 
šikanovanie a hrubé porušenie školského poriadku. 
 
Odchod žiakov zo školy 
1. Pred odchodom z triedy alebo učebne žiak uprace svoje miesto podľa pokynov učiteľa. 
2. Po skončení vyučovania žiak upraví triedu, vyloží stoličku, vezme všetky svoje veci a organizovane 
podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opustí školskú budovu. 
3. Po skončení vyučovania sa žiaci nesmú zdržiavať v priestoroch školy bez dozoru. 
4. Stravujúci sa žiaci sa pod dozorom presunú do školskej jedálne, kde dodržiavajú zásady kultúrneho 
stolovania, pokyny dozorkonajúcich a prevádzkový poriadok školskej jedálne. 
5. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť domov len so súhlasom učiteľa na základe písomného súhlasu 
zákonného zástupcu žiaka. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený 
návrat žiakov domov. 
 
Ospravedlnenie absencie žiakov 
1. Žiak môže vymeškať vyučovanie len pre chorobu, z vážnych rodinných dôvodov, pri mimoriadne 
nepriaznivom počasí, prerušení premávky mestskej hromadnej dopravy alebo pri jeho účasti na 
organizovanej športovej príprave, súťažiach a reprezentácii školy. 
2. O uvoľnenie z vyučovania písomne požiada rodič žiaka na 1-2 dni triedneho učiteľa, na viac ako dva 
dni riaditeľa školy. 
3. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia triednemu učiteľovi bez 
zbytočného odkladu do 24 hodín. 
4. Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne prostredníctvom žiackej 
knižky alebo e-mailom v deň jeho príchodu do školy. 
5.  Ak žiak vymešká viac ako 3 dni z dôvodu choroby, musí predložiť triednemu učiteľovi aj lekárske 
potvrdenie o chorobe. 
 
Iné povinnosti žiakov 
1. Do školy je žiak povinný nosiť učebné pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do 
školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo zdravie, ani väčšie sumy peňazí a iné cenné 
predmety. 
2. V triede a školských priestoroch je povinný každý žiak zachovávať čistotu a poriadok, počas 
prestávok nesmie opustiť budovu. 



3. V priestoroch školy nesmú žiaci fajčiť, piť alkohol, hrať hazardné a kartové hry, prechovávať 
a užívať narkotiká a iné zdravie ohrozujúce látky. 
4. Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskych kurzoch a v školách v prírode sa žiaci riadia pokynmi 
vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. 
5. Na udržiavanie poriadku a čistoty v triede určí každý triedny učiteľ na príslušný týždeň službu 
(týždenníkov) s touto náplňou: zotieranie a umývanie tabule, zabezpečenie dostatočného množstva 
kriedy, udržiavanie čistoty, nahlasovanie chýbajúcich žiakov, nosenie triednej knihy do odborných 
učební. V prípade, že v učebni má trieda poslednú vyučovaciu hodinu, zodpovedá vyučujúci a služba 
za vyloženie stoličiek a poriadok v triede. 
6. Každý žiak sa pohybuje po škole a správa sa tak, aby nespôsobil zranenie sebe alebo spolužiakovi. 
7. Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu 
uhradiť. Ceny nábytku a zariadenia sú k dispozícii u ekonómky školy. 
8. V prípade nedisciplinovanosti a neplnenia si povinností žiaka, skupiny žiakov alebo triedy, môže ich 
vyučujúci nechať po vyučovaní a riešiť s nimi disciplinárne priestupky. 
9. Ak sa v rodine žiaka vyskytne nákazlivá infekčná choroba, ktorá by mohla ohroziť zdravie detí 
v triede, resp. v škole, oznámi jej výskyt žiak alebo rodič vedeniu školy. 
10. Za porušenie školského poriadku sa považujú aj skutočnosti, keď žiak: 
- kradne školský majetok a veci spolužiakov, 
- úmyselne poškodzuje školský majetok (za toto porušenie sa uplatní finančná náhrada), 
- úmyselne šikanuje, ubližuje, napáda a vydiera spolužiakov, 
- vulgárne a oplzlo sa vyjadruje pred vyučujúcimi a spolužiakmi a uráža dôstojnosť prítomných, 
- opúšťa bez povolenia pedagogických pracovníkov budovu školy, 
- vedome podvádza tým, že si prepisuje známky v žiackej knižke, 
- opakovane nepredkladá žiacku knižku na zápis známok, vedome ju zatajuje alebo úmyselne 
poškodzuje, 
- na vyučovacej hodine odmieta plniť príkazy učiteľa, svojvoľne nepracuje, nevhodným spôsobom 
narušuje vyučovaciu hodinu, odmieta cvičiť na telesnej výchove, odmieta plniť príkazy 
dozorkonajúceho učiteľa, 
- sústavne si nenosí veci na prezutie, úbor na telesnú výchovu alebo iné pomôcky, ktoré si vyžaduje 
vyučovacia hodina, 
- nemiestne sa správa v školskej jedálni, pohadzuje po zemi potraviny, nerešpektuje dozorkonajúcich 
učiteľov. 
11. Bezplatne zapožičané učebnice na povinné predmety je žiak povinný šetriť, udržiavať ich v čistote 
a obalené. Za poškodené učebnice je žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný zaplatiť náhradu 
podľa schváleného cenníka.  
12. Pre lyžiarske kurzy a školy v prírode platí školský poriadok pre žiakov v plnom rozsahu. 
 
 

Vzájomné vzťahy v škole 
 
1. Žiaci sa správajú k sebe úctivo, priateľsky, navzájom sa rešpektujú a pomáhajú si. Žiak nešikanuje 
svojich spolužiakov, nevydiera ich a neubližuje im. V priestoroch školy aj na mimoškolských 
podujatiach sa správa tak, aby neohrozoval seba a zdravie svojich spolužiakov, uplatňuje svoje práva, 
rešpektuje práva iných a plní si svoje povinnosti v zmysle tohto školského poriadku. 
2. Žiaci sa správajú slušne k svojim pedagógom, rešpektujú ich pokyny, plnia si povinnosti vyplývajúce 
z výchovno-vzdelávacieho procesu a zo školského poriadku a v prípade vzniknutých problémov 
požiadajú o radu alebo o pomoc triedneho učiteľa. Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese 
akceptujú práva žiakov. 
3. Žiak uplatňuje pravidlá slušného spoločenského správania aj vo vzťahu k ostatným zamestnancom 
školy. 
 



Odmeny a opatrenia na posilnenie disciplíny 
 
1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú v zmysle školského zákona za mimoriadny prejav aktivity a 
iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin. Pochvala môže byť udelená triednym učiteľom alebo 
riaditeľom školy. Návrh sa prerokuje v pedagogickej rade, zaznamenáva sa do triedneho výkazu alebo 
katalógového listu žiaka. 
2. Pochvala triednym učiteľom alebo riaditeľom školy môže byť udelená za vzorný prospech, za 
výbornú dochádzku do školy, za reprezentáciu školy, za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich 
povinností, za dlhodobú aktívnu prácu na vyučovaní, za vytváranie korektných vzťahov medzi 
spolužiakmi, za nezištnú pomoc, príkladný čin a pod. 
3. Opatrenie vo výchove sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie 
proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania. Podľa 
závažnosti sa ukladá niektoré z opatrení:  napomenutie  triednym učiteľom, pokarhanie triednym 
učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy. Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so 
súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy 
po prerokovaní v pedagogickej rade. O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ 
preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi 
do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 
4. Pri opakovanom alebo závažnom porušení školského poriadku budú predvolaní rodičia žiaka  
k triednemu učiteľovi, resp. k riaditeľovi školy. 
5. Za porušovanie školského poriadku môže byť žiakovi podľa závažnosti navrhnutá znížená známka 
zo správania 2., 3. alebo 4. stupňa podľa rozhodnutia pedagogickej rady. 
6. Napomenutie triednym učiteľom učiteľ ukladá z vlastnej iniciatívy, bez povinnosti ďalšieho 
prerokovania v PR. 
7. Pokarhanie triednym učiteľom učiteľ ukladá po prerokovaní v PR a so súhlasom riaditeľa školy za 
viac ako 5 menej závažných porušení školského priadku, neospravedlnenú neúčasť na 1-2 
vyučovacích hodinách alebo 3 závažné porušenia školského poriadku. 
8. Pokarhanie riaditeľom školy udeľuje riaditeľ školy po prerokovaní v PR za opakovanú 
neospravedlnenú neúčasť na 3-5 vyučovacích hodinách, za viac ako 10 porušení školského poriadku, 
resp. za hrubé porušenie školského poriadku. 
9. 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, neospravedlnene vymešká 6-18 hodín. 
Stupeň 3 (menej uspokojivé) - žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa 
dopúšťa ďalších previnení, neospravedlnene vymešká 19-30 hodín. 
Stupeň 4 (neuspokojivé) - žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne 
narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov 
a zamestnancov školy, neospravedlnene vymešká viac ako 30 hodín. 
10. Ochranné opatrenie: Ak žiak svojím správaním, agresivitou alebo použitím omamných látok 
ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo 
narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a 
vzdelávania vzdelávanie, môže riaditeľ školy použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité 
vylúčenie žiaka z procesu výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za 
prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, 
zdravotnú pomoc alebo policajný zbor. 



11. Žiakovi, ktorý bol hodnotený zníženou známkou zo správania alebo mu bolo udelené pokarhanie 
riaditeľom školy, nemusí byť umožnené zúčastniť sa lyžiarskeho výcviku, školy v prírode, exkurzie 
alebo výletu. O jeho neúčasti, resp. účasti rozhodne poverený vedúci akcie po prerokovaní 
s jednotlivými vyučujúcimi a riaditeľom školy. 
 
 

Podrobnosti o postupe pri riešení násilia a šikanovania 
 
1. Žiak alebo ktorákoľvek dospelá osoba, ktorá zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované slovne 
alebo fyzicky, je povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu triednemu učiteľovi, vedeniu školy, 
školskému psychológovi, výchovnému poradcovi alebo koordinátorovi prevencie. Ak má  žiak veľký 
strach, môže využiť schránku dôvery.  
2. So žiakom – obeťou a jeho zákonným zástupcom sa vykoná pohovor, o čom bude spísaná 
zápisnica. Za zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý 
praktizoval násilie na inom nasledovné výchovné opatrenia: Pri drobných násilných priestupkoch na 
inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom a jeho zákonným zástupcom, o čom bude spísaná 
zápisnica a bude mu uložené pokarhanie triednym učiteľom. Pri náznakoch šikanovania alebo pri 
vážnejšom násilnom priestupku bude vykonaný rozhovor so žiakom a jeho zákonným zástupcom, o 
čom bude spísaná zápisnica a bude mu uložené pokarhanie riaditeľom školy. Pri šikanovaní alebo 
hrubom násilí na inom žiakovi bude vykonaný pohovor so žiakom  a jeho zákonnými zástupcom, o 
čom bude spísaná zápisnica. V odôvodnených prípadoch bude privolaná polícia. V prípade ublíženia  
na zdraví sa obeť podrobí lekárskej prehliadke. Prešetrovaná vec bude oznámená ÚPSVaR a žiakovi 
bude znížená známka zo správania. 
3. Prípadné šikanovanie bude riešené v zmysle platnej Smernice MŠVVaŠ SR č. 36/2018 k prevencii 
a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach účinnej od 1.9.2018. 

 
 
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 
 
1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť 
svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 
2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku 
školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiakov pri 
niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je 
povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia 
učiteľov na predchádzanie úrazom. 
3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozorkonajúceho 
učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 
4. Pri úraze poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie 
zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodičov žiaka. Pri každom 
úraze sa spíše záznam o úraze. 
5. Škola zabezpečuje realizáciu preventívnych aktivít zameraných na zamedzenie šírenia legálnych 
a nelegálnych návykových látok. Prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok 
do školy sa považuje za mimoriadne vážne porušenie školského poriadku a bude hodnotené v zmysle 
Metodických pokynov na hodnotenia a klasifikáciu žiakov a v spolupráci s políciou. 
6. Riaditeľ školy poverí niektorého pedagogického zamestnanca funkciou koordinátora prevencie, 
ktorý bude v spolupráci s výchovným poradcom, školským sociálnym pedagógom, triednymi učiteľmi, 
políciou, prípadne ďalšími organizáciami koordinovať ochranu žiakov pred sociálnopatologickými 
javmi, diskrimináciou a násilím. 
 



Opatrenie proti neoprávnenému používaniu mobilných telefónov 
 
1. Používanie mobilného telefónu počas vyučovacích hodín a prestávok je prísne zakázané. Nesmie 
byť použitý ani namiesto hodín alebo kalkulačky. 
2. V prípade, že žiak bez dovolenia použije mobilný telefón počas vyučovania, dopúšťa sa závažného 
porušenia školského poriadku. Mobilný telefón mu bude zadržaný a vrátený až na konci vyučovania. 
3. V prípade opakovaného porušenia zákazu používania mobilného telefónu bude telefón zadržaný 
a odovzdaný len zákonnému zástupcovi žiaka. Zároveň bude žiakovi uložené niektoré z výchovných 
opatrení. 
4. Ak dôjde k použitiu mobilného telefónu ako zariadenia na fotografovanie alebo nahrávanie videa 
a záznam bude poslaný ďalej, zverejnený na niektorej sociálnej sieti alebo inde, žiakovi bude 
automaticky znížená známka zo správania. 
 
 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Dodržiavanie školského priadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. 
2. Na základe návrhov vyučujúcich a po prerokovaní v orgánoch školskej samosprávy a v pedagogickej 
rade je možné školský poriadok meniť a dopĺňať.  
3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom prerokovania pedagogickou radou a schválením 
riaditeľom školy. 
4. S obsahom školského poriadku sa oboznámia žiaci na triednickej hodine a oboznámenie potvrdia 
svojím podpisom. Rodičia a zákonní zástupcovia budú oboznámení so školským poriadkom na 
plenárnom a triednom rodičovskom združení a taktiež oboznámenie potvrdia svojím podpisom. 
 
 
 
 
 
Trenčín 27.8.2020       Mgr. Marián Hrnčár 
              riaditeľ školy 



Príloha č. 1  – Vnútorný poriadok školského klubu detí 
 
Názov: Školský klub detí pri ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín 
 
I. Úvodné ustanovenia 

1. Vnútorný poriadok ŠKD je súčasťou základných dokumentov školy. Vypracovaný je na základe 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. 

2. ŠKD je školským zariadením v rámci ZŠ a plní úlohy v čase mimo vyučovania. 

 

II. Riadenie a organizácia ŠKD 

1. Školský klub detí (ŠKD) riadi riaditeľ školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa riaditeľa 

školy pre I. stupeň. 

2. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí.  

3. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného, 

záujmového charakteru a aktivity súvisiace s  prípravou na vyučovanie, inými formami voľnočasových 

aktivít, ako aj bezpečný odchod dochádzajúcich žiakov. Všetky aktivity sa riadia vypracovaným 

a schváleným výchovným programom (podrobnejšie výchovné osnovy), z ktorého sa vypracovávajú 

týždenné plány činnosti. 

4. Vychovávateľky ŠKD sú členkami metodického združenia, ktoré usmerňuje vedúca MZ ŠKD. Sú 

členkami pedagogickej rady školy a zúčastňujú sa porád školy.  

5. Vedúca ŠKD organizačne zabezpečuje  denný chod ŠKD, kontroluje a riadi výchovno-vzdelávaciu 

činnosť, zúčastňuje sa porád vedenia školy. 

6. Rozdelenie služieb, zadelenie zastupovania, sledovanie nadčasov vykonáva vedúca vychovávateľka. 

7. Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút. 

8. Za opakované porušovanie školského poriadku v ŠKD a nedisciplinovanosť môže byť dieťa vylúčené 

z ŠKD. 

III. Prevádzka ŠKD 

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, 

denne od 6.00 hod. do 18.00 hod.  

2. V prípade záujmu môže byť prevádzka v ŠKD zabezpečená aj počas vedľajších prázdnin pri 

dostatočnom počte žiakov. O rozsahu dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy, 

pričom prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov detí a na ekonomické podmienky 

školy. 

 

3. Režim ŠKD: 

  6.00    -     7.45  príchod do rannej ŠKD, odpočinkové a relaxačné aktivity 

  7.45   -     8.00         odchod detí do tried 

  8.00   -     8.45         odpočinkové činnosti, príprava na vyučovanie 

11.40  -   14.00  obed podľa rozpisu, oddychovo – rekreačná činnosť (aktivity), záujmová

   oblasť výchovy  

14:00 -   15.00         pobyt vonku, aktivity 

15.00 -   16.00         odchod detí domov, olovrant, príprava na vyučovanie 

16.00   -   17.00         relaxačné a skupinové hry v oddelení, odchod domov 

16.00    -   18.00        záujmové útvary, odchod domov 



4. Rannú činnosť zabezpečujú dve vychovávateľky. 

5. Deti sa od ukončenia vyučovania zúčastňujú na činnosti vo svojom oddelení. 

6. Rodič je povinný si vyzdvihnúť dieťa do 17.00 hod. z ŠKD (pravidelná činnosť), pokiaľ nie je dieťa na 

pravidelnej záujmovej aktivite. Ak dieťa navštevuje pravidelnú záujmovú činnosť, rodič si dieťa 

vyzdvihne po jej skončení. Opakované vyzdvihnutia po tomto termíne budú hlásené na odbor 

sociálnych vecí MsÚ. 

 

IV. Zaraďovanie detí 

1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich 

zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna predchádzajúceho školského roka. Deti 1. ročníka sa do 

ŠKD zapisujú predbežne pri zápise do 1. ročníka. Upresnenie prihlášok je možné do 5. septembra 

začínajúceho školského roka.  

2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokovateľné. 

3. Oddelenie ŠKD sa zriaďuje, ak sa prihlási najmenej 15 žiakov na pravidelnú dochádzku. Zruší sa, ak 

ich počet klesne pod 12. 

4. Deti sa do oddelení zaraďujú podľa veku a ročníkov a do záujmových útvarov podľa osobného 

záujmu  o jednotlivé činnosti. 

5. Zaradenie detí jednotlivých tried do oddelení zabezpečí vedúca ŠKD v spolupráci s ostatnými 

vychovávateľkami s prihliadnutím na ich individuálne osobitosti a priateľské vzťahy detí. 

6. Do ŠKD možno zaradiť deti aj na prechodné obdobie alebo na nepravidelnú dochádzku. 

7. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti z nižších ročníkov (1. a 2. ročník) prihlásených na pravidelnú 

dochádzku. 

 

V. Dochádzka detí 

1. Rozsah dennej dochádzky detí, spôsob a čas ich odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo 

ŠKD uvedie rodič na žiadosti o prijatie do ŠKD. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť zákonný 

zástupca písomne a v osobnom liste ich aktualizuje vychovávateľka ŠKD. 

2. Dieťa, ktoré má v prihláške uvedený odchod domov s rodinným príslušníkom, môže byť z ŠKD 

uvoľnené samo len na základe písomnej žiadosti rodičov. 

3. Aby sa nenarúšala výchovná a vzdelávacia činnosť, dieťa môže byť z ŠKD uvoľnené do 14.00 hod. 

alebo až po 15.00 hod. 

4. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.00 hod., zodpovedajú rodičia. 

5. O 7.45 hod. deti v sprievode vychovávateľky odchádzajú z rannej ŠKD do svojich tried. Zodpovedná 

vychovávateľka deti odovzdá dozorkonajúcej učiteľke alebo triednej učiteľke. 

 

VI. Výchovná a vzdelávacia činnosť 

1. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávateľky. Deti 

vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu stravovaniu sa v školskej jedálni (ŠJ). 

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného, relaxačného 

a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. 

2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch (krúžkoch), pričom sa umožňuje 

deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy. V oblasti rekreačného 

a relaxačného charakteru – vychádzkami, športom, pohybovými hrami umožňuje deťom stráviť čo 

najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný vývoj 



a relaxáciu detí v čase po vyučovaní. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa môžu využívať aj 

špeciálne učebne, telocvičňa, herňa, školský dvor, športový areál a iné objekty školy. 

3. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia. 

4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie, po dohode s rodičmi, si deti podľa pokynov starostlivo 

vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných pri práci. 

5. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je stravovanie detí. Detí prichádzajú do jedálne čisté, 

slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza spoločne. Poplatok 

za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne. Vychovávateľky 1. ročníka učia 

deti pravidlám pri stravovaní a hygienickým návykom. 

6. Na činnosti ŠKD sa využívajú príspevky ZRŠ, neinvestičného fondu DEŤOM, n. f., zriadenom pri ZŠ, 

a to predovšetkým na športovú a záujmovú činnosť. 

 

VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí 

1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. 

2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka. Ak 

sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľkou 

učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu. 

3. Počas konania popoludňajšieho vyučovania, vrátene náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú 

deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom dieťaťa 

uvoľňujú ich domov alebo odovzdávajú vychovávateľke. 

4. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne (zápisom do triednej knihy) 

poučiť deti o bezpečnosti. 

5. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Ak si 

to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší 

počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí. 

6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom 

záznam. Na privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci ako aj na urgentné upovedomenie rodičov slúži 

služobný telefón. 

7. Nosenie cenných a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené. 

8. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie  - bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené 

pre prípad neúmyselnej  výmeny alebo odcudzenia. 

9. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti 

vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. 

10. Ak dôjde u žiaka k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu, vychovávateľka o tom upovedomí 

rodičov. 

11. Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú 

povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou, 

výchovným poradcom školy a školskou psychologičkou. 

12. V záujme zabezpečenia kvalitného a nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacej činnosti si môže 

zákonný zástupca vyzdvihnúť dieťa z ŠKD vo vestibule školy, kam deti odvedie službukonajúca 

vychovávateľka v určených časových intervaloch: 

 14.00 hod.,  

 15.00 hod., 15.30 hod.,  

 16.00 hod, 16.15 hod., 16.30 hod., 16.45 hod., 

 17.00 hod. 



13. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého 

dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami školského poriadku. Každé dieťa je 

povinné rešpektovať ho a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania 

a nerešpektovania školského poriadku a vnútorného poriadku ŠKD môže byť dieťa z ŠKD vylúčené.  

14. V prípade neprítomnosti vychovávateľky vedenie školy určí zástup za vychovávateľku z radov 

pedagogických pracovníkov školy. V prípade nižšieho počtu sú deti rozdelené do zostávajúcich 

oddelení. 

15. V rámci jednotlivých činností v oddeleniach je možné príležitostné zadelenie detí do iného 

oddelenia. Vtedy je za dieťa zodpovedná príslušná vychovávateľka, ktorá dieťa preberie. 

 

VIII. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je 6,33 € mesačne na jedno dieťa. 

2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa 

z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku. 

3. Poplatok za pobyt dieťaťa musí byť zaplatený do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca. Rodič je 

povinný platiť príspevok včas. 

4. Príspevok rodičia uhrádzajú mesačne prevodom z účtu. 

5. Ak nebude príspevok uhradený, bude rodič na túto skutočnosť upozornený. Pokiaľ zákonný 

zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na 

zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD. 

6. Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení tohto príspevku. 

 

IX. Základné pravidlá správania sa detí v ŠKD 

Dieťa má právo na: 

- kvalitný a zrozumiteľný výklad činnosti, 

- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí, 

- dať akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď, 

- na slobodu myslenia a prejavu, 

       - používať všetky školské zariadenia ŠKD pod vedením vychovávateľky, 

- na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany spolužiakov a pedagogických pracovníkov 

     - úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou. 

 

Dieťa je povinné: 

- dodržiavať školský poriadok a vnútorný poriadok ŠKD, 

           - riadiť sa pokynmi vychovávateľky, 

- správať sa slušne k ostatným deťom a zamestnancom školy, 

- šetrne zaobchádzať s majetkom ŠKD, 

- chrániť svoje zdravie a zdravie iných, 

- dbať o čistotu a poriadok v ŠKD, 

- nepoužívať svoj mobilný telefón v ŠKD, v nevyhnutných prípadoch si vyžiadať povolenie od 

vychovávateľky 

- ihneď oznámiť príslušnej vychovávateľke každý, aj drobný úraz alebo zdravotný problém, 

     - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 



 X. Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

 -  vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v ŠKD,  

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom a vnútorným poriadkom ŠKD, 

- informovať vychovávateľku o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania, 

             - nahradiť škodu, ktorú dieťa spôsobilo, 

- ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je 

povinný oznámiť v ŠKD bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti, 

-  je povinný včas platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí. 

            

 XI. Záverečné ustanovenia 

1. Vnútorný poriadok ŠKD je záväzný pre každé dieťa zapísané do ŠKD a jeho zákonných zástupcov. 

2. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku ŠKD vydáva riaditeľ školy za spolupráce vedúcej 

vychovávateľky po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 

 

Podľa tohto vnútorného poriadku ŠKD sa postupuje s účinnosťou od 1. 9. 2020. 

 
 
 
Trenčín 27. 8. 2020 
 
 
 
 
 
 
 

       Tatiana Čáková     Mgr. Marián Hrnčár 
vedúca vychovávateľka             riaditeľ školy 

 

 


