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V zmysle § 153, ods.  1,  body a, b,  c,  ods.  2 zákona 245/2008 Z.z.  vydáva 

riaditeľka Spojenej  školy,   Hálkova 54 v  Bratislave tento Školský poriadok.  

 

Ú  v o d 

 

Spojená škola ,  Hálkova 54 v  Bratislave je výchovno -vzdelávacia inšti túcia 

s právnou subjektivitou pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.  Spojenú školu  

navštevujú žiaci ,  na ktorých sa vzťahuje zákon o  povinnej  školskej  dochádzke. 

Organizačnými zložkami Spojenej  školy sú  Špeciálna základná škola ,  kde sa 

vzdelávajú žiaci  s  mentálnym postihnutím (MP) ľahkého stupňa –  A variant,   ž iaci  

so stredným stupňom MP –  B variant,  žiaci  s  ťažkým stupňom MP –  C variant,   

žiaci  s  viacnásobným postihnutím a  Základná škola pre žiakov s  autizmom, kde sa 

vzdelávajú žiaci    s  autizmom s mentálnym postihnutím a  žiaci  s  autizmom  bez 

mentálneho postihnutia .   

Súčasťou školy je Školský klub det í  (ŠKD), Centrum špeciálno -

pedagogického poradenstva  (CŠPP) a  Výdajná  školská  jedáleň.  

V záujme naplnenia práva dieťaťa na  vzdelanie škola zabezpečí    chod 

školy a  prostriedky pre optimálne medziľudské vzťahy tak,  aby ča s  strávený v škole 

bol maximálne  efekt ívne využitý z  hľadiska vzdelávania,  výchovy  a  aby bol aj  

časom príjemne stráveným rovnako žiakmi,  ako aj  pedagógmi a  nepedagogickými 

zamestnancami školy.  

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu  práv dieťaťa a  List inu 

základných práv a  slobôd vo vzťahu k  žiakom, učiteľom i  ostatným zamestnancom 

školy.  

Každý žiak má svoje základné práva,  ktoré sa škola zaväzuje dodržiavať. Na 

druhej  strane majú žiaci  aj  povinnosti ,  ktoré bude škola dôsledne kontrolovať. 

V prípade nedodržiavania povinností  žiakmi,  ktoré sú uvedené v  ďalšej  časti  tohto 

dokumentu, bude škola vyvodzovať voči  týmto žiakom prís lušné represívne 

opatrenia.   
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A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

I.  ORGANIZÁCIA VYUČOVACIEHO DŇA  

 

1.  Vyučovací proces sa  riadi platným rozvrhom hodín,  ktoré schváli lo vedenie 

školy v  zmysle § 9, ods. 1,  2,3,4. ,  vyhlášky MŠSR o  základnej  škole.  Rozvrh 

hodín je povinný rešpektovať každý žiak a  pedagogický zamestnanec.  

2.  Predpoludňajšie  vyučovanie sa začína v  zimnom i  letnom období ráno o 8.00 

hod. a trvá v  jednom slede do 13.15  hod. s  prestávkami. Popoludňajšia činnosť  , 

ako sú  záujmové krúžky a  nepovinné predmety  sa začína po obedňajšej  

prestávke a spravidla t rvá do 15.00 hod.  

 

Vyučovací čas:  

 

1.  hodina       8.00   -    8.45            4.  hodina      10.50  -  11.35 

2. hodina       8.55   -    9.40            5.  hodina      11.45  -  12.30 

3. hodina       9.50   -  10.35            6 .  hodina      12.35  -  13.15   

 

Tento vyučovací čas platí  pre žiakov A,  B variantu a  žiakov s  autizmom bez MP.  

Žiaci s  autizmom s MP a žiaci  s viacnásobným postihnutím sa vyučujú v  kratších 

časových úsekoch v  závislosti  od ich stupňa postihnutia,  únavy –  blokové 

vyučovanie.   

         

V rámci blokového vyučovania je obsah Školského vzdelávacieho  programu  u žiakov   7.,8. 

a 9. ročníka  časovo naplnený do 12:30 ( na základe psychologického odporúčania,  

z hľadiska psychohygieny , prevencie problémového správania a preťaženia).  

 

Výchovná činnosť sa začína každý deň ráno o  7.00 hod. a trvá do 7.45 hod..  

Popoludňajšia  výchovná  činnosť sa začína po skončení vyučovania, najskôr o 11.35  

hod. a trvá do 17.00 hod.  

 

3.  Vyučovací proces je organizovaný v  učebniach, dielni ,  telocvični a  iných  

priestoroch / IKT miestnosť, počítačová miestnosť,  kuchynka, priestory ŠKD / .  
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4.  Každý  žiak má pridelený šatníkový box, od ktorého mu bol vydaný kľúč.  

V prípade straty kľúča je rodič povinný dať vyrobiť náhradný kľúč na vlastné 

náklady .  

5.  Na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie sa žiaci  prezliekajú v  šatniach 

pod  dozorom učiteľa, na hodinu T V v triede alebo v prezliekarni .  

6.  Ráno vchádzajú  žiaci  do  budovy najskôr  o 7.45 hod.,  okrem žiakov ,    ktorí  

navštevujú rannú  ŠKD.  

7.  Cez malé prestávky sa žiaci  zdržujú v  triedach. Počas veľkej  prestávky žiaci   sa  

prechádzajú vo vymedzených priestoroch /  chodba, školský dvor/ .  Počas malých 

prestávok majú žiaci  dovolené ísť na WC, inak sú v  t r iede a pripravujú sa na 

ďalšiu hodinu. Prechádzať z  jednej  tr iedy do druhej  je zakázané,  okrem 

prípadov, keď sa žiaci  organizovane presúvajú na vyučovaciu hodinu  do inej  

tr iedy.  

8.  Rodičia môžu úradné záležitosti  vybavovať denne na sekretariáte riaditeľstva 

školy, prípadne pri  osobnej  návšteve rodiča v  škole  mimo vyučovania po dohode 

s tr iednym učiteľom.  

 

B.  PRÁVA A  POVINNOSTI ŽIAKA  

 

1.  Každý žiak má právo na: 

 

a.  bezplatné vzdelávanie, získanie zručností  a  vedomostí  v  prospech celkového 

rozvoja osobnosti  dieťaťa ,  

b.  ochranu zdravia a  bezpečnosti  pri  vyučovaní ,  

c.  využívanie základných psychohygienických noriem (počet  a  dĺžka prestávok,  

dĺžka vyučovacej  hodiny),  

d.   kvali tnú výuku v  každom povinnom i  nepovinnom vyučovacom  predmete,                            

e.   komunikáciu s  nadriadeným v  duchu zásad humanity a  tolerancie,   

f .  zdôvodnenie klasifikácie ,  

g.  v prípade potreby prostredníctvom rodiča požiadať vedenie školy 

o komisionálne preskúšanie  žiaka ,  

h.  výber  voliteľných  predmetov z ponúkaného súboru  (náboženská výchova, et ická 

výchova)  pri  minimálnom počte žiakov potrebnom na otvorenie predmetu ,  

i .  podľa vlastného záujmu  zapoj iť sa do niektorej  z  foriem záujmovej  činnosti   

(krúžky, športová činnosť, využívať žiacku knižnicu) ,    

j . bezplatne využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť (  telocvičňa, 

knižnica, počítačová trieda , IKT miestnosť, Snoezelen, výtvarný ateliér,  



 5 

rehabil i tačná miestnosť , hudobná miestnosť, keramická miestnosť  )  za  

prítomnosti  pedagogického dozoru ,    

k.  byť vychovávaný v  duchu Dohovoru o  právach dieťaťa pri jatého Valným 

zhromaždením Spojených národov z  20.11. 1989.  

                          

2.  Povinnosti  žiaka:  

 

a.  osvoj iť si  vedomosti  a  zručnosti  a  získavať návyky poskytované školou ,  

pripravovať sa v  rámci  predprofesijnej  prípravy na budúce povolanie,  

b.  chrániť vlastné zdravie  a  zdravie iných, dbať o  čistotu a  poriadok a  pomáhať 

pri  udržiavaní poriadku v  škole i  mimo nej ,  

c.  šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením ,  hospodárne 

zaobchádzať s  učebnicami a  učebnými pomôckami ,  

d.  dodržiavať  vyučovací čas, rozvrh prestávok a  plniť ďalšie pokyny obsiahnuté 

v súhrne poriadku školy ,  

e.  mať v  tr iede hygienické vrecúško s  uterákom, zubnou pastou a  kefkou, 

hrebeňom ,  

f .  dodržiavať školský poriadok,  plniť pokyny pedagogických zamestnancov školy .  

 

3.  Žiak má zakázané :  

 

a.  fajčiť v  priestoroch školy,  pri  činnostiach organizovaných školou i  mimo školy ,  

b.  prinášať do školy alebo na  činnosti  organizované školou alkoholické nápoje, 

drogy, požívať ich v  škole alebo pri  činnostiach organizovaných školou ,  

c.  prinášať do školy veci ohrozujúce život ,  zdravie a  veci,  ktoré by mohli  

rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri  vyučovaní a  výchovnej  činnosti ,  

Škola si  vyhradzuje právo kontroly osobných vecí žiakov v  odôvodnených 

prípadoch a  vyvodenia dôsledkov.  

d.  manipulovať s  vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a  majetku školy ,  

e.  znečisťovať steny a  ničiť zariadenie učební,  šatní  a  ostatných  priestorov školy ,  

f .  používať vulgárne výrazy ,  

g.  šikanovať ,  fyzicky  napádať spolužiakov, žiadať od nich rôzne služby ,  

h.  nosiť do školy drahé veci (  zlaté prstene, náramky, náušnice,  náhrdelníky ,  

elektroniku ) ,  

V prípade straty ich poisťovňa neuhradí.  

Škola nezodpovedá za ich stratu a  poškodenie.  
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i .  počas vyučovania  používať mobilný telefón –  v zmysle vyhlášky  MŠVVaŠ SR 

číslo 224/2011 Z.z.,  ktorou sa mení   a  dopĺňa vyhláška MŠ SR číslo 320/2008 

Z.z. o  Základnej  škole .                  

C .VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly,  tr iednym učiteľom, riaditeľom školy,  

pokarhanie učiteľom, riaditeľom školy a  napomenutie tr iednym učiteľom. Znížené 

známky zo správania o  1 alebo o 2 stupne. Výchovné opatrenia môžu udeliť 

učitelia,  zástupcovia riaditeľa,  r iadite ľ školy. Návrh na zníženie známky zo 

správania o  jeden alebo dva stupne podáva pedagogický zamestnanec na 

pedagogickej  rade, kde sa návrh prerokuje a  o udelení zníženej  známky zo 

správania rozhodne riaditeľ školy.  

Pri udelení výchovného opatrenia je potrebné prihliadať na diagnózu žiaka 

a jeho  psychický stav.  

 

1.  Pochvala triednym učiteľom  sa udeľuje za  :  

 

   výborný prospech  do priemeru známok 1,5  

   najviac 10 vymeškaných ospravedlnených vyučovacích hodín za jeden polrok ,  

   reprezentáciu tr iedy ,  

   príkladné a  slušné správanie,  príkladný vzťah ku škole ,  ku kolektívu .  

 

2.  Pochvala riaditeľa školy  sa udeľuje za:  

 

  výborný prospech  do priemeru známok 1,2  

  výbornú dochádzku 0 –  5 vymeškaných ospravedlnených  vyučovacích     hodín ,  

  úspešnú reprezentáciu školy  do 3.  miesta  v súťažiach organizovaných medzi 

školami ,  

  nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k  ľuďom, príkladný čin, verejné 

uznanie inou osobou či  inšti túciou .  

 

3.  Napomenutie triednym učiteľom  sa udeľuje za:  

 

  menej  závažné porušenie školského poriadku ,  

  opakovaný neskorý príchod na vyučovanie ,  

  zápis v  klasifikačnom hárku  o menej  závažnom priestupku žiaka voči školskému 

poriadku,  
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  nevhodné správanie sa   voči učiteľom a  zamestnancom  školy ,  

  iné, menej  závažné priestupky podľa posúdenia tr iedneho učiteľa .  

 

4.  Pokarhanie triednym  učiteľom sa udeľuje za:  

 

  1-5 hodín neospravedlnenej  absencie 1 x  za polrok ,  

  opakujúce sa priestupky v  bode č. 3 .  

 

5.  Pokarhanie riaditeľom školy  sa udeľuje  za: 

 

   6 –  10 hodín neospravedlnenej  absencie 1 x za polrok ,  

   podvádzanie ,  klamanie, 

   opakujúce sa neslušné správanie .  

 

Za nedodržanie školského poriadku sa žiakom podľa závažnosti  previnenia môžu 

udeliť t ieto známky zo správania:  

 

6.  Znížená známka zo správania o jeden stupeň (2 -  uspokojivé) :  

 

   11 –  30 hodín neospravedlnená absencia  za 1 polrok,  

  Žiak sa závažnejšie previní  alebo opakovane menej  závažne. Svoj ím správaním 

neprispieva  ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi aj  dospelými. Je však 

prístupný k  výchovnému pôsobeniu, snaží sa chyby napraviť. Zníženiu stupňa  

známky  zo správania spravidla predchádza pokarhanie tr iednym učiteľom, 

riaditeľom.  

 

 

7.  Znížená známka zo správania o dva stupne (3- menej uspokojivé) :  

 

  za 31 –  60 hodín neospravedlnenej  dochádzky za 1 polrok, alebo 2 x 30 za 

obidva polroky,  

  za opakujúce sa závažné  priestupky v bode č .6 ,  

  za krádež, za úmyselné ublíženie na zdraví,  za vandalizmus ,  agresivitu, 

šikanovanie ,  

  ďalej  postupovať v  zmysle metodických pokynov čl .  7 ,  bod.6 .  

 

8.  znížená známka zo správania o  tri  stupne (4 –  neuspokojivé):  
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  za viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín za jeden školský rok,  

  nad 100 neospravedlnených vyučovacích hodín hrozí rodičovi tresne st íhanie 

v súlade s  trestným poriadkom SR ,  

  správanie žiaka v  škole i  mimo školy je v  rozpore s  právnymi a  etickými 

normami spoločnosti .  Dopustí  sa takých závažných previnení,  ktorými vážne 

ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.  

 

D.PRAVIDLÁ SPRÁVANIA ŽIAKOV  

 

Pravidlá správania žiakov rieši  novela vyhlášky MŠVVaŠ SR číslo 224/2011 Z.z. ,  

ktorou sa mení a  dopĺňa vyhláška MŠ SR číslo 320/2008 Z.z.  o  Základnej  škole  

V zmysle tej to vyhlášky  :  

1.  žiak sa musí v  škole správať slušne,  dbať na pokyny pedagogických 

zamestnancov, podľa svoj ich schopností  sa svedomite pripravovať na 

vyučovanie a  dodržiavať školský poriadok. Žiak sa musí správať slušne aj  mimo 

vyučovania a  to  aj  počas voľných dní a  prázdnin tak, aby neporušoval zásady 

spolunažívania a spoločenské normy správania ,  

2.  žiak musí chodiť do školy pravidelne a  včas podľa rozvrhu hodín a  zúčastňovať 

sa činností ,  ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voli teľných predmetov 

a záujmovej  činnosti  je  pre prihláseného žiaka povinná .  

3.  žiak musí byť v  škole vhodne, čisto a  bez výstredností  oblečený a  upravený ,  

4.  žiak musí chrániť učebnice a  školské potreby, udržiavať v  poriadku a  v čistote  

svoje miesto, tr iedu a  ostatné školské priestory, chrániť majetok pred 

poškodením. Nosiť do školy učebnice na školské potreby podľa rozvrhu hodín 

a pokynov pedagog ických zamestnancov .  

5.  pred skončením vyučovania žiak nesmie b ez dovolenia vychádzať z  budovy.  

Zdržiavať sa v  školských priestoroch v  čase mimo vyučovania môže žiak len za 

podmienok určených školským poriadkom .  

6.  žiak musí chrániť svoje zdravie a  zdravie svoj ich spolužiakov,  nevykonávať 

činnosti  ktoré sú zdraviu škodlivé  najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov  

požívať zdraviu škodlivé látky ,  

7.  počas vyučovania žiak nesmie používať  mobilný telefón. Použiť ho môže iba 

v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, tr iedneho učiteľa  alebo 

riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu .  

8.  žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie,  zdravie 

spolužiakov a pedagogických zamestnancov .  
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Pochvaly a iné ocenenia:  

 

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

za záslužný alebo statočný čin podľa §58 ,  ods. 1  školského zákona č. 245/2008 

Z.z.  

2.  Návrh na udelenie pochvaly, alebo iného ocenenia sa prerokuje v  pedagogickej 

rade.  

3.  Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy, alebo 

školy tr iedny učiteľ,  r iaditeľ,  môže aj  zástupca zriaďovateľa školy, alebo 

zástupca právnickej  osoby.  

 

Pokarhanie:  

 

1.  Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za 

závažné, alebo opakované previnenie proti  školskému poriadku školy. Toto 

opatrenie predchádza  spravidla zníženie stupňa zo správania.  

2.  Podľa závažností  previnenia za ukladá niektoré z  opatrení,  najmä napomenutie 

od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie r iaditeľa.  

3.  Pokarhanie tr iednym učiteľom udeľuje tr iedny učiteľ so súhlasom riaditeľa  

po prerokovaní  v pedagogickej  rade. Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom 

školy na návrh triedneho učiteľa po prerokovaní v pedagogickej  rade.   

4.  O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom 

zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi  do 

triedneho výkazu.  

5.  Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm.c,  d. zákona sa 

odôvodní v  tr iednom výkaze.  

6.  Ak sa použi je výchovné opatrenie podľa §58, ods.3 školského zákona 245/2008 

Z.z. zákona riaditeľ bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za 

žiaka preberá zodpovednosť , rýchlu zdravotnú pomoc, prípadne si tuáciu rieši  za 

asistencie Policajného zboru SR.  

I .  Príchod  žiakov do školy:  

 

1)  Školská budova sa otvára o   07.00 hod.  pre žiakov, ktorí  navštevujú ranný 

školský klub.  Vstup do rannej  ŠKD je do 7.30 hod.    
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2)  Ostatným žiakom je umožnený vstup do školskej  budovy od 7.45 hod. tak, aby 

o 08.00 hod.  boli  všetci  žiaci  v tr iedach pripravení na zahájenie prvej 

vyučovacej  hodiny. O  08.00 hod. sa školská budova zamyká.  

3)  Po 08.00 hod. je žiakom umožnený vstup do budovy  a následne do šatne, ak sa 

zúčastnil i :  

a)   vyšetrenia v zdravotnom stredisku (dorastový lekár,  zubár,  iný odbor ný 

lekár) ,  

b)  vyšetrenia na iných úradoch na základe predvolania (polícia,  kurátor) ,   

c)  nemohli  sa dostať do školy pre kalamitnú si tuáciu ,  

d)  nedostavil i  sa do školy z  dôvodu meškania MHD, školského autobusu ,  

e)  u žiakov s  autizmom z dôvodu zmeny denného režimu ,   

f)  nedostavil i  sa do školy pre vážne rodinné dôvody, ktoré rodič písomne 

ospravedlní .  

Pokiaľ sa žiak  nedostaví do školy bez dôvodov  vyššie uvedených,  do budovy môže 

vstúpiť najneskôr  o  08.45 hod. Táto vyučovacia hodina sa bude považovať za 

neospravedlnenú vyučovaciu hodinu .  

4)  Pred vstupom do budovy školy si  žiaci  dôkladne očist ia obuv a v ša tni  sa 

prezujú do zdravotne vhodných prezuviek.  Prezu vkami nemôže byť športová 

obuv určená na hodiny telesnej  výchovy (tenisky ) ,  ani  prezuvky s čiernou, 

podlahu znečisťujúcou podrážkou.   

5)  V šatni  žiak nechá iba vrchné oblečenie a  obuv. Šatňa neslúži  na odkladanie 

učebníc, zošitov a  iných školských pomôcok.  

6)  Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiak využíva na opakovanie 

učiva a  prípravu na vyučovanie.  

7)  V ŠKD si  žiaci  slušne odložia veci,  po príchode z  vychádzky sa znovu prezujú 

do prezuviek.  

 

II.  Dochádzka žiakov do školy :  

 

Dochádzka žiakov  sa priebežne  kontroluje a zapisuje do triednej  knihy a  tr iedneho 

výkazu. Na konci každého kalendárneho mesiaca sa dochádzka žiakov vyhodnocuje.   

Neospravedlnenú absenciu žiakov škola  prostredníctvom výchovnej  poradkyne 

školy hlási  písomnou formou príslušnému sociálnemu kurátorovi.  Tomuto opatreniu 

predchádza pohovor s  rodičom žiaka.  

1)  Vyučovanie a  podujatia školy môže žiak vymeškať len pre chorobu, vážnu 

udalosť v  rodine a  nepredvídané dopravné prekážky. Zúčastňovať sa na 
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rekreačnom pobyte doma alebo v  zahraničí  mimo prázdnin môžu iba 

v ojedinelých prípadoch s  predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.   

2)  Pedagóg je oprávnený vyhodnotiť aktuálny zdravotný stav dieťaťa ako 

akútny, následne kontaktovať zákonných zástupcov dieťaťa  a požadovať 

okamžité riešenie.  

3)  Pedagóg je oprávnený pri  príchode do školy choré dieťa neprebrať.  

4)  Pedagóg je oprávnený po vzájomne konzultácii   požadovať od zákonného 

zástupcu, aby so svoj im dieťaťom v  domácom prostredí nacvičoval  

a upevňoval základné zručnosti  sebaobsluhy a  hygieny.  

5)  Uvoľnenie žiaka z  jednej  vyučovacej  hodiny v  nevyhnutných prípadoch      

(napr.  návšteva lekára) môže povoliť vyučujúci  učiteľ.  Uvoľnenie z  jedného  

až dvoch  vyučovacích dní  môže povoliť tr iedny učiteľ.  Uvoľnenie z   t roch 

a viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie tr iedneho učiteľa.  

6)  Ak sa žiak nezúčastní  vyučovania z  nepredvídaného dôvodu, zákonný 

zástupca žiaka je povinný oznámiť tr iednemu učiteľovi najneskôr do dvoch 

dní dôvod neprítomnosti  svojho dieťaťa v  škole. V  prípade, že to zákonný 

zástupca neurobí,  tr iedny  učiteľ bude  považovať neprítomnosť žiaka v  škole 

za neospravedlnenú.  

7)  Po návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť tr iednemu 

učiteľovi hodnoverný doklad o  neprítomnost i  žiaka na vyučovaní podpísaný 

zákonným zástupcom  (do 3dní) alebo lekárom (viac ako 3 dni ) .  

8)  Po prekonaní infekčnej  choroby je zákonný zástupca povinný doniesť 

potvrdenie od lekára o  bezinfekčnosti  dieťaťa.  

9)  Za neospravedlnené vyučovacie hodiny   bude  žiak postihnutý výchovnými 

opatreniami  v zmysle Vnútorného poriadku školy.  

10)  Ak má žiak väčšiu absenciu na určitých hodinách,  vyučujúci rozhodne 

o ďalšom postupe v  spolupráci  s  tr iednym učiteľom.  

 

III.  Správanie žiakov na vyučovaní :  

 

1.  Žiak prichádza na vyučovanie a  všetky školské podujatia včas, r iadne 

pripravený, so všetkými učebnými a  školskými potrebami,  ktoré podľa rozvrhu 

hodín potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodine má pripravené na 

lavici .  Ostatné veci má uložené v  taške.  Počas vyučovania jedlo na lavicu 

nepatrí .  

2.  Žiak nosí  do školy iba t ie veci ,  ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. 

Nenosí do školy veci  drahé a  také, ktoré by narúšali  pozornosť spolužiakov, 
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prípadne by mohli  narušiť výchovu žiakov ( zbrane,  výbušniny,  drahé šperky, 

nevhodnú l i teratúru, väčšiu sumu peňazí,  zvieratá,  rádiá, magnetofóny, hudobné 

nás troje, elektrické spotrebiče  ) .  Pri  ich odcudzení  alebo strate škola 

nezodpovedá za vzniknutú škodu.  

3.  Žiak v  t ichosti  očakáva príchod vyučujúceho v  t r iede, v prípade vyučovania 

v odbornej  učebni pred učebňou.  

4.  Žiak na vyučovaní  sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i  odpovede 

spolužiakov, svedomite a  aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a  neruší 

vyučovanie.  

5.  Pri skúšaní má žiak učebnice a  zošity zatvorené.  

6.  Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási  sa 

zdvihnutím ruky.  Ak je žiak vyvolaný, postaví sa  stoj í  vzpriamene,  odpovedá 

nahlas a zreteľne. Sadne si  len na pokyn vyučujúceho.  Hovoriť bez dovolenia je 

prejavom neslušnosti .  Podobne nezdvorilé je  počas vyučovania žuť žuvačku.  

7.  V odborných učebniach (  telocvičňa, kuchynka, dielňa )  sa žiak riadi osobitnými 

pravidlami umiestnenými v  učebni a  pokynmi vyučujúceho.  

8.  Ak sa žiak  na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa 

pred začiatkom hodiny a  uvedie  dôvod nepripravenosti .  Ospravedlnenie počas 

hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.  

9.  Žiak môže opustiť t r iedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom 

vyučujúceho.  

10.  Na konci vyučovacej  hodiny si  žiak pod dohľadom vyučujúceho urobí poriadok 

na lavici  a  pripraví sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu.  

11.  Pred opustením triedy žiak  urobí vo svojom okolí  poriadok (  zahodí odpadky, 

vyrovná lavicu, zasunie stoličku).  

 

 

IV.  Správanie žiakov cez prestávky :  

 

1.  Počas prestávky žiak zostáva v  t r iede, pripraví  si  pomôcky na ďalšiu 

vyučovaciu hodinu.  

2.  Počas malých prestávok sa žiak zdržiava mimo triedy iba v  nevyhnutných 

prípadoch.  

3.  V čase veľkej  prestávky ,   v prípade dobrého počasia je možnosť pobytu 

žiakov na školskom dvore.  Za bezpečnosť žiakov počas prestávok  zodpovedá 

triedny pedagóg,   prípadne  pri tr iedny pedagóg.  
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4.  Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci  disciplinovane očakávajú príchod 

vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v  priebehu piatich minút nedostaví na 

vyučovanie,  oznámi to týždenník zástupcovi riaditeľa škol y (platí  pre A 

variant a  žiakov s  autizmom bez MP).  

 

V.  Odchod žiakov zo školy  

 

1.  Po skončení poslednej  vyučovacej  hodiny si  každý žiak uloží  svoje veci do 

tašky,  očist í  si  svoje miesto od odpadkov a  vyloží stoličku na lavicu .  

2.  Týždenník utrie tabuľu, zatvorí  okná, za asistencie učiteľa skontroluje ,  či sú 

uzavreté vodovodné kohútiky a  zhasnuté svetlá.   

3.  Za doprovodu  učiteľa sa žiaci  v  šatni  oblečú, prezujú a  opustia školskú 

budovu.  

 

VI.  Komisionálne skúšky:  

 

1.  Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky  v týchto prípadoch:   

(pozri  čl .8 ,  str .  10 ,  Metodický pokyn  pre klasifikáciu a  hodnotenie  číslo   

32/2011)  

Výsledok komisionálnej  skúšky je pre žiaka konečný.  

2.  O konaní komisionálnej  skúšky môže rozhodnúť riaditeľ školy aj  na základe 

nedbalej  školskej  dochádzky žiaka ,  a  to  v tom prípade, ak žiakovi z  tohto 

dôvodu nie  je možné vykonať uzavretie známok na vysvedčení.   

3.  Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku,  sa 

klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z  ktorého mal robiť opravnú alebo 

komisionálnu skúšku známkou nedostatočný. Komisionálnu skúšku nemôže 

vykonať žiak, ktorý je v  čase konania skúšky práceneschopný .   

 

VII.  Náplň práce týždenníkov  :  

 

Meno týždenníka zapíše tr iedny učiteľ do tr iednej  knihy. Povinnosti  týždenníka sú 

nasledovné :  

  pred vyučovaním pripraviť tabuľu  a pomôcky ,  

  podľa pokynov vyučujúceho prinášať a  odnášať učebné pomôcky ,  

  starať sa o  čistotu tabule ,   dozerať na poriadok v  t r iede,  

  hlásiť tr iednemu učiteľovi poškodenie inventára v  t r iede,  



 14 

  po poslednej  vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to ,  aby učebňa 

ostala v primeranom poriadku ( utretá tabuľa,  pozbierané papiere, stoličky 

vyložené na laviciach, zatvorené okná,  uzatvorené  vodovodné kohútiky, 

zhasnuté svetlá ) .  

 

 

VIII.  Správanie žiakov mimo školy  :  

 

1.  Každý žiak je aj  mimo vyučovania a  v čase prázdnin  žiakom školy  a preto sa  

jeho správanie hodnotí  aj  v  tomto období .   

2.  K svoj im spolužiakom sa správa kamarátsky a  pomáha im v  práci.  Nevyvoláva  

hádky a  bi tky,  nevyjadruje sa hrubo. 

3.  Je pozorný a  zdvorilý k  starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a  miesto 

v dopravných prostriedkoch a všemožne im pomáha .  

4.  Chráni svoje zdravie a  zdravie iných. Dbá o  bezpečnosť na ul ici  a  dodržiava 

dopravné predpisy. Chráni verejný a  súkromný majetok a  nepoškodzuje ho  

5.  Žiak sa nezúčastňuje na podujatiach, na ktorých sa fajčí ,  podávajú  sa 

alkoholické nápoje   a ktoré trvajú do neskorých nočných hodín .  

 

 

 

 

 

 

Tento Školský poriadok bol prerokovaný na pedagogickej rade  

dňa 20.2. 2018   s účinnosťou  od 1. marca 2018.  

 

 

 

 

 V Bratislave,  20.02.2018                      Mgr.  Eleonóra Kostolanská  

                            Riaditeľka školy   


