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Preambula 
Základná škola Ožďany je školou všeobecného zamerania s klasickými triedami a dvoma špeciálnymi 
triedami pre žiakov s mentálnym postihom. V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy 
zabezpečí vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas 
strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným 
rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych 
noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty 
vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje 
tento Vnútorný poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to 
súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných 
zamestnancov školy. Uplatňovanie vnútorného poriadku školy v každodennom živote školy je 
prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Všeobecné ustanovenia 
I. Organizácia vyučovacieho dňa 
1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ(-ka) školy. Rozvrh hodín 
je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci. 
2. Vyučovanie začína o 7.30 hod. a končí o 15.20 hod. 
Vyučovací čas a prestávky: 
1. 7.30 – 8.15 10 min. 
2. 8.25 – 9.10 15 min. 
3. 9.25 – 10.15 10 min. 
4. 10.25 – 11.05 10 min. 
5. 11.15 – 12.00 10 min. 
6. 12.10 – 12.55 10 min. 
7. 13.05 – 13.50  



Triedy sú povinné rešpektovať čas obedu vyhradený pre nich v školskom rozvrhu hodín. Počas 
vydávania obedov zabezpečujú dozor učitelia, ktorí sa práve v jedálni nachádzajú. Žiaci sú povinní ich 
pokyny rešpektovať. 
3. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.45 do 19.00 hod.Vstup žiakov do budovy školy 
pred 7.00 je z bezpečnostných dôvodov na vlastnú zodpovednosť, keďže  pedagogický dozor je 
zabezpečený od 7.00. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom 
zodpovedných zamestnancov školy. Školský klub je v prevádzke od 11.00 do 16.30 hod.  
4. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok vykonávajú pri šatni a na chodbách dozor učitelia 
podľa harmonogramu. Náhradný pedagogický dozor sa vykonáva v celom rozsahu, t.j. aj po 5. a 6. 
vyučovacej hodine. 
5. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, dielňach a telocvičných priestoroch podľa rozpisu, 
schváleného vedením školy a zverejnenom na dverách jednotlivých učební. Vyrušovať žiakov a 
pedagógov počas vyučovania nie je dovolené. 
6. Každá trieda má pridelenú šatňu, v ktorej sa žiaci prezliekajú a odev i obuv udržiavajú v patričnom 
poriadku. Povinnosťou žiakov je uschovávať svoje prezuvky v plátených vrecúškach na vešiakoch. 
7. Počas  prestávok sa žiaci zdržiavajú vo svojich triedach alebo na chodbách. Po prvej a druhej 
vyučovacej hodine žiaci môžu ísť do školského bufetu. 
8. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) môžu žiaci predkladať na vybavenie len 
prostredníctvom triednych učiteľov. 
9. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať v úradných hodinách od pondelka do štvrtka od 7.00 do 
14.30   na ekonomickom úseku. Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych 
schôdzkach rodičovského združenia, alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s 
triednym, či iným učiteľom. 
 
II. Práva a povinnosti žiakov 
 
1. Každý žiak má právo: 
a/ na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, 
b/ dodržiavanie základných psychohygienických noriem /počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v 
jednom celku.... /, 
c/ na kvalitnú výučbu v každom povinnom, voliteľnom alebo nepovinnom predmete, 
d/ na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie 
e/ slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme, 
f/ na zdôvodnenie klasifikácie, 
g/ v odôvodnených prípadoch žiadať o komisionálne skúšanie prostredníctvom zákonného zástupcu, 
h/ vybrať si voliteľné a nepovinné predmety, prípadne záujmový krúžok podľa možnosti školy a počtu 
prihlásených žiakov. 
 
2. K povinnostiam žiakov patrí: 
a/ osvojiť si vedomosti, zručnosti a návyky poskytované základnou školou, 
b/ osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, 
plniť pokyny pedagogických zamestnancov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i 
škole. 
c/ chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku 
v škole a jej okolí. 
d/ byť v škole vhodne a čisto upravený, aby nevzbudzovali svojím zovňajškom pohoršenie, 



e/ šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a 
učebnými pomôckami, 
f/ dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok, zasadací poriadok v triedach a plniť ďalšie pokyny 
obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy, 
g/ nastupovať do školy minimálne 15 minút pred začiatkom vyučovania svojej triedy, 
h/ udržiavať v škole poriadok v triedach, na chodbách i v školskej jedálni. 
i/ správať sa na verejnosti, v mimo vyučovacom čase , počas voľných dní aj cez prázdniny tak, aby 
nepoškodzoval dobré meno školy. 
 
3. Žiakovi je zakázané : 
a/ fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou, 
b/ prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu 
škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, 
c/ prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, 
ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, 
d/ manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy /hasiace prístroje, 
elektrické vedenie, poplašné zariadenie ..../, 
e/ znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných priestorov školy, 
f/ používať vulgárne výrazy, počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón /ak žiak na vlastné 
riziko mobilný telefón v škole má, musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a uložený v taške 
žiaka/, 
g/ konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu, 
h/ nosiť do školy drahé veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade straty či odcudzenia ide 
o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol. 
ch/ do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv 
i/ nosiť do školy predmety alebo ošatenie propagujúce sekty, kulty, rasizmus či xenofóbiu 
 
III. Výchovné opatrenia 
Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 
Pochvaly 
1. Pochvala triednym učiteľom: 
- za výborný prospech - priemer 1,0 
- za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín 
- za reprezentáciu školy 
- za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 
- za nezištnú pomoc, humánny prístup k ľuďom a príkladný čin 
2. Pochvala riaditeľom školy 
- za úspešnú reprezentáciu školy 
- za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou 
alebo inštitúciou 
 
Opatrenia na posilnenie disciplíny: 
1. Pokarhanie triednym učiteľom: 
- 2x zápis v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku alebo ústna sťažnosť kolegov 
prednesená na Pedagogickej rade 
- extrémy v obliekaní a nevhodná kozmetická úprava 
- neprezúvanie sa v priestoroch školy 



- neplnenie si povinností týždenníkov 
- iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, alebo iným vyučujúcim  
- za opakované neskoré príchody na vyučovanie a neospravedlnené hodiny do počtu 6 hod. 
- ak sa žiak voči VPŠ uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledkom je prísnejšie 
výchovné opatrenie 
2. Pokarhanie riaditeľom školy: 
- 4x zápis v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku  
- za neospravedlnené absencie v rozsahu 7-12 hodín 
- za podvádzanie 
- za fajčenie a požívanie alkoholických nápojov v priestoroch školy a na školských akciách 
- za opakujúce sa neslušné správanie a vulgárne vyjadrovanie 
- za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia 
- za zneužívanie mobilných telefónov za iným účelom ako je telefonovanie v mimo vyučovacom čase 
3. Znížená známka zo správania na 2. stupeň: 
- 6x zápis v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku  
- za neospravedlnenú absenciu v rozsahu 13-24 hodín 
- za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie žiakov a 
učiteľov 
- za krádež 
- za úmyselné ublíženie na zdraví 
- za šikanovanie a vydieranie 
- za vandalizmus 
-za fajčenie,  požívanie alkoholických nápojov alebo iných drog 
- za zásahy do triednej dokumentácie, falšovanie podpisov a pečiatok, 
- za verbálnu agresiu, vulgarizmy voči vyučujúcim, 
- deštruktívna agresia (úmyselné poškodzovanie majetku) 
- za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči 
zamestnancom školy 
4. Znížená známka zo správania na 3. stupeň: 
- 8 x zápis v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku  
- za neospravedlnenú absenciu v rozsahu 25 -36 hodín 
- za  opakované požívanie alkoholických nápojov a iných drog 
- za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky v bode 4. 
5. Znížená známka zo správania na 4. stupeň: 
- 12x zápis v klasifikačnom zázname o porušení školského poriadku 
- za neospravedlnenú absenciu nad 37  hodín 
- za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3. a 4. 
podľa uváženia pedagogickej rady 
Pri všetkých opatreniach na posilnenie disciplíny je potrebné uskutočniť pohovor s rodičmi, 
postupovať podľa metodických pokynov na klasifikáciu a hodnotenie správania, ako aj včas, 
preukázateľným spôsobom informovať rodičov o prešetrení alebo udelení výchovného opatrenia. 
 
 
B. Zásady správania žiakov 
I. Oslovenie a pozdravy 
a/ žiaci zásadne oslovujú zamestnancov školy: pán/pani (pán učiteľ/ pani učiteľka, pán školník, pani 
kuchárka a podobne), 



b/ žiaci zdravia pozdravom: „ dobrý deň“, „dobré ráno“. Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom 
stretnutí, 
c/ žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy, 
d/ žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci alebo 
iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci takisto postavia. Sadajú si na pokyn 
vyučujúceho, 
e/ na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, práce s počítačom, praktických cvičeniach, pri 
písaní kontrolných prác a na pokyn vyučujúceho žiaci nezdravia, 
f/ žiaci zdravia zamestnancov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy. 
 
II. Príchod do školy 
1. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom l. vyučovacej hodiny. Žiakom, ktorí 
opakovane svojvoľne prichádzajú neskoro na vyučovanie, po spočítaní času neprítomnosti triedny 
učiteľ vykáže odpovedajúci počet neospravedlnených hodín. 
2. Žiaci si pred vstupom do budovy očistia obuv a v priebehu celého školského roka sa 
prezúvajú do zdravotne nezávadných prezuviek / nesmú mať čiernu,  podlahu znečisťujúcu 
podrážku/. 
3. Rovnako postupujú aj v prípade, že prichádzajú na popoludňajšie vyučovanie. 
4. Čas od príchodu do školy až po začiatok vyučovania trávi žiak  prípravou na vyučovanie. 
 
III. Správanie sa žiakov na vyučovaní 
1. Žiak prichádza na vyučovanie a  na všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými 
učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné 
na hodinu má pripravené na lavici, ostatné sú uložené v taške. 
2. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, ktorá je majetkom školy, uhradí alikvotnú 
čiastku ,ak učebnicu stratí alebo poškodí tak, že sa nedá používať, uhradí jej plnú cenu. 
3. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci 
drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovu žiakov 
(zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, elektrické 
spotrebiče). Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. 
4. Na hodinách v odborných učebniach a dielňach sa žiaci riadia pravidlami správania určenými pre 
danú odbornú učebňu, na hodinách telesnej výchovy pokynmi vyučujúcich a vstup do týchto objektov 
je dovolený len za prítomnosti vyučujúceho. Na hodinách telesnej výchovy je zakázané nosiť prstene, 
retiazky, voľné náušnice, hodinky, mať dlhé alebo umelé nechty. V prípade úrazu spôsobeného 
porušením tohto zákazu sa tento úraz neklasifikuje ako školský úraz. 
5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje výklad učiteľa i odpovede spolužiakov, svedomito a 
aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie. 
6. Voči vyučujúcim je správanie a komunikácia slušná a úctivá. 
7. Pri skúšaní má žiak učebnice i zošity zatvorené, ak učiteľ neurčí inak. 
8. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa chce vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 
Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti. 
9. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu , ospravedlní sa na začiatku hodiny 
a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže akceptovať podľa závažnosti dôvodu. 
10. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 
11. Pred opustením triedy každý žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky vyhodí 
do odpadkového koša. 
 



IV. Správanie sa žiakov počas prestávky 
1. Cez prestávku žiak spravidla zdržiava v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu 
hodinu, nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na 
nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po 
triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, nekričí, nevykláňa sa z okien ani z nich nevyhadzuje 
odpadky. 
2. Žiaci si pred vyučovaním zo šatne zoberú všetky potrebné veci (úbor na telesnú 
výchovu, peniaze - ktoré si vo vreckách nenechávajú!!!....) pretože počas malých prestávok im 
nebude umožnené do šatní vstúpiť. Výnimkou sú tí žiaci, ktorí odchádzajú alebo prichádzajú 
z lekárskeho ošetrenia prípadne z iných dôvodov. Cez veľkú prestávku v prípade priaznivého počasia 
sa žiaci môžu po prezutí sa zdržiavať na  školskom dvore s povolením dozor konajúceho učiteľa. 
3. Počas prestávok nesmú žiaci opustiť areál školy. 
4. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a 
umývadiel. Zatvára po použití vodovodný kohútik a zhasína za sebou svetlo. 
5. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa 
vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví do triedy, oznámi to týždenník vedeniu školy. 
6. Ak žiak, resp. žiaci poškodili majetok a zariadenie, ktoré je majetkom školy, musia škodu v plnej 
hodnote nielen nahradiť, ale na vlastné náklady uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu. 
V. Odchod žiakov 
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak uloží svoje veci do tašky, poupratuje 
svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu. 
2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné 
kohútiky, prípadne zhasnú svetlá. 
3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, zídu do šatne a žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, idú 
na obed. 
4. Žiaci obedujú zásadne po skončení vyučovania, nie počas prestávky 
5. Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v šatni, ani v priestoroch budovy 
školy. 
 
VI. Dochádzka žiakov do školy 
1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a na podujatia organizované školou pravidelne a načas. 
2. Vyučovanie a podujatia organizované školou môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v 
rodine a nepredvídané dopravné pomery. 
3. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, je povinný jeho zákonný zástupca 
vyžiadať si povolenie na uvoľnenie na l – 3 dni od triedneho učiteľa, na uvoľnenie na viac dní od 
riaditeľa školy na odporúčanie triedneho učiteľa. 
4. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný jeho zákonný zástupca 
oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti a vysvetliť ho do 48 hodín. V prípade, že tak zákonný 
zástupca neurobí a nereaguje ani na telefonické alebo písomné výzvy triedneho učiteľa ani do 5 dní, 
môže učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú. 
5. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad 
podpísaný ošetrujúcim lekárom, alebo zákonným zástupcom.  
6. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodov nemocničného, respektíve kúpeľného liečenia, na 
ktoré bol vydaný súhlas riaditeľa školy, sa nepokladá  za absenciu, ak  v danom zariadení bol 
vzdelávaný a zákonný zástupca o tom predloží hodnoverný doklad.  
7. Za neospravedlnenú absenciu bude žiak potrestaný zodpovedajúcimi výchovnými opatreniami. 



8. Ak žiak zamešká v jednom polroku 30 a viac percent z plánovaného počtu hodín v predmete, resp. 
nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie, môže na základe rozhodnutia Pedagogickej 
rady absolvovať komisionálnu skúšku. 
9. Ak žiak evidentne zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v 
spolupráci s triednym učiteľom. 
 
 
C. Vnútorné zariadenia školy 
I. Používanie tried a ostatných zariadení školy 
1. Pri vyučovaní je nevyhnutné dodržiavať harmonogram využitia učební schválený vedením školy a 
zverejnený na dverách jednotlivých učební. Tento je možné meniť len po dohovore dotknutých 
učiteľov a to vopred a nie na začiatku hodiny. 
2. Do určených učební sa žiaci presúvajú dve - tri minúty pred zazvonením na hodinu. 
4. Učitelia, ktorí z týchto učební žiakov odvádzajú, zabezpečia, aby žiaci opustili triedu a zanechali ju 
v bezchybnom stave. 
5. Pokiaľ sa koná v učebni posledná hodina, týždenníci upozornia na túto skutočnosť vyučujúceho a 
ten dohliadne na to, aby si každý žiak dal do poriadku svoje okolie. 
6. V prípade úmyselného poškodenia triedy i jej vybavenia, žiaci na vlastné náklady zabezpečia 
odstránenie poškodenia odborníkom. 
7. Sociálne zariadenia je nevyhnutné využívať tak, aby boli hygienicky bezchybné a nedochádzalo k 
poškodeniu zariadení ako aj k nevhodným nápisom na stenách a dverách v uvedených priestoroch. 
8. Platí zákaz popisovania stien v triedach, učebniach, sociálnych zariadeniach s postihom až po 
zníženú známku zo správania. 
 
D. Náplň práce týždenníkov 
Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti sú 
tieto: 
a/ pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky. 
b/ hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny. 
c/ hlásiť  vedeniu školy, ak do 10 minút po zazvonení, nepríde učiteľ na vyučovaciu 
hodinu. 
d/ podľa pokynov vyučujúcich prinášať a odnášať učebné pomôcky. 
e/ starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede po skončení každej vyučovacej hodiny. 
f/ postarať sa o vetranie triedy o zálievku kvetov v triede. 
g/ hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy. 
h/ po poslednej vyučovacej hodine dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku (utretá 
tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené vodovodné kohútiky zhasnuté 
svetlá). 
 
G. Školské stravovanie 
1. Každý žiak, ktorý sa chce stravovať v ŠJ je povinný včas vyplatiť stravné poštovou poukážkou,     
    alebo cez sporožírový účet. 
2. Počas stravovania je žiak povinný dodržiavať základné hygienické návyky. 
3. Žiak do jedálne vstupuje prezutý, bez pokrývky na hlave a bez aktovky. Tieto majú byť uložené v  
    šatniach. 
4. Pri vstupe do jedálne si na voľné miesto pripraví si príbor a po konzumácii polievky sa zaradí do    
    zástupu na výdaj hlavného jedla. 



5. Počas obeda žiaci dodržiavajú zásady kultúrneho stolovania, t.j. sú nehluční a rešpektujú pokyny  
   dozor konajúcich pedagógov. 
6. Po skonzumovaní obeda zanechajú za sebou čisté miesto, zasunú stoličky a príbor s taniermi  
    odovzdajú pri určenom okienku. Nedojedenou stravou neznečisťujú priestory školy 
 
H. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí 
1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné látky a 
drogy, hrať o peniaze a to aj mimo školy. 
2. Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy informovať 
triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy v školskom prostredí i mimo 
neho 
3. Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom o jeho 
problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o dôsledkoch ich užívania. O 
pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného záznamu a v nastávajúcom období venuje žiakovi 
zvýšenú pozornosť. 
4. Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam alebo je triedny učiteľ 
informovaný druhýkrát, triedny učiteľ predvolá rodičov, uskutoční pohovor a urobí o ňom záznam 
v osobitnom zošite „Pohovory s rodičmi žiakov“. 
Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch 
rodičov, koordinátorku prevencie drogových závislosti, RŠ, prípadne policajta alebo kurátora. Po 
prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľ školy zabezpečí stretnutie s 
odborníkom – psychológom lekárom. Žiakovi bude znížená známka zo správania. 
6. Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkov žiakov a o zistených 
skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách , na nástenných novinách v 
triede, spôsob riešenia zaznamenávať v klasifikačnom zázname alebo osobitnom zošite, pravidelne 
spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať pedagogickú radu pri riešení výchovných 
problémov. 
 
CH. Šikanovanie  
Pre vzťah, ktorý označujeme ako šikanovanie, je typická nerovnováha síl, kedy silnejší pošliapava 
práva slabšieho, ubližuje cielene a opakovane niekomu, kto sa nedokáže brániť. V škole pod 
šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov ( agresor), ktorých zámerom je 
ublíženie žiakovi alebo žiakom ( obeť ), 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. Podstatnými znakmi šikanovania sú: úmysel bezprostredne 
smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, útoky agresora sú opakované, pomer 
síl medzi agresorom a obeťou je nevyrovnaný. 
Preto je podľa školského poriadku v priestoroch školy i mimo nej zakázané: 

1. šikanovať, týrať psychicky alebo fyzicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu 
násilia 

2. propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie  
Pedagogickí zamestnanci sledujú správanie žiakov a v prípade podozrenia na šikanovanie postupujú 
nasledovne: 

1. rozhovor s informátormi a obeťami  
2. nájdenie vhodných svedkov  
3. individuálne rozhovory so svedkami 
4. zaistenie ochrany pre obeť 



5. rozhovor s agresormi 
Po uvedených opatreniach vykoná triedny učiteľ zápis do klasifikačného záznamu. V nasledujúcom 
období venuje zvýšenú pozornosť aktérom šikanovania a ak nedôjde  k náprave, triedny učiteľ vykoná 
pohovor s rodičmi a uskutoční o tom zápis do zošita Pohovory s rodičmi žiakov. Ak ani vtedy žiak 
nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve oboch rodičov, koordinátorku 
prevencie drogových závislosti, RŠ, prípadne policajta alebo kurátora. Po prešetrení skutočnosti 
kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľ školy zabezpečí stretnutie s odborníkom – psychológom 
lekárom. Žiakovi bude znížená známka zo správania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2008. Vnútorný poriadok školy 

bol schválený v Pedagogickej rade školy dňa 23. januára 2008. 
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