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Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby si 
bol oboznámený ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí , v školskej jedálni a 
ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme Ti 
školský poriadok.  

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé Tvoje vystúpenie v škole i mimo 
nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie 
svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho 
spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej 
školskej dochádzky.  

Vychádzame zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa 
dotýkajú života v škole :  

Mám právo chodiť do školy. 

Základné vzdelanie mám právo dostať zadarmo. Škola ma  učí úcte k ľudským právam 
a základným slobodám. 

Mám právo slušným spôsobom povedať svoj názor. 

Mám právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo mi v tom 
brániť, ale aj ja vždy uznávam právo druhého na jeho vlastný názor. 

Moja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných. 

Končí tam, kde sa začína sloboda iných. 

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly: 

Úvod 

I. Príchod žiakov do školy 
II. Správanie žiakov počas vyučovania 

III. Správanie žiakov cez prestávku 
IV. Odchod žiakov zo školy 
V. Dochádzka žiakov do školy 

VI. Starostlivosť o zovňajšok 
VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

VIII. Povinnosti týždenníkov a šatniarov 
IX. Povinnosti žiakov v ŠJ 
X. Dochádzka žiakov do školského klubu detí 

XI. Povinnosti žiakov mimo školy 
XII. Práva žiakov 

XIII. Starostlivosť o ochranu zdravia 
XIV. Výchovné opatrenia 
XV. Hodnotenie a klasifikácia správania 
XVI. Práva rodičov 

XVII. Povinnosti rodičov 
XVIII. Spolupráca školy a rodiny 

Záverečné ustanovenia 



Moje správanie v škole 

 

I. Príchod do školy 

1. Do školy prichádzam 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom 
vyučovania som už  v triede. Na popoludňajšie vyučovanie a krúžkovú činnosť 
prichádzam 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny  alebo krúžkovej činnosti . 

2. Pred vchodom do budovy si očistím obuv, odložím si vrchný odev do šatne a 
preobujem sa do prezuviek. Prezuvky mám  zdravotne nezávadné, sú  pevné na 
nohe a bezpečné, nemali by zanechávať na podlahe čierne stopy. 

3. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakám slušne pred 
budovou na vyučujúceho alebo na vedúceho záujmového útvaru. 

4. Do školy  nechodím  na bicykli,  skateboarde a kolieskových korčuliach.  
5. Nejazdím na bicykli a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po 

príchodových  chodníkoch. 
6. Do školy prichádzam po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. 

Nepreliezam plot . 
7. Počas celého vyučovania i cez prestávky neodchádzam bez dovolenia učiteľa  z 

areálu školy. 
8. Ak som žiakom 1.- 4. ročníka vchádzam do školy pravým vchodom, ak som žiakom 

5. - 9. ročníka  vchádzam  do školy hlavným vchodom školy, bez strkania a tlačenia. 

 

II. Správanie počas vyučovania 

1. Prichádzam do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a 
zovňajšku. Na cvičenie TV používam oblečenie slúžiace len na tento účel (čistý 
cvičebný úbor umožňujúci bezpečné cvičenie), v ktorom je nevhodné byť na 
vyučovaní a obedovať v školskej jedálni. Na hodinách technickej výchovy, výtvarnej 
výchovy a pri laboratórnych prácach používam podľa pokynov učiteľa ochranný 
pracovný plášť. 

2. K riaditeľke školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správam zdvorilo, pri stretnutí 
ich pozdravím a aj v styku so spolužiakmi dodržiavam pravidlá slušného správania. 
Ak som starší žiak som vzorom v správaní mladším žiakom. 

3. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdravím tým, že sa ticho 
postavím. Sadnem si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravím pri odchode 
učiteľa z triedy. Na hodinách TV, VV, PV, F, CH, TChV  a pri písomných prácach 
nevstávam. 

4. Na vyučovacích hodinách sedím na mieste, ktoré mi určil triedny učiteľ, prípadne 
vyučujúci učiteľ. Bez povolenia neopúšťam svoje miesto ani učebňu. 

5. Počas vyučovania aktívne spolupracujem s učiteľom, nevyrušujem a nerozptyľujem 
pozornosť spolužiakov. 

6. Ak chcem odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlásim sa zdvihnutím 
ruky. 

7. Skúšanému žiakovi nenašepkávam, neodpisujem školské ani domáce úlohy. 
8. Nosím pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa 

pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (napr. zdravotné dôvody a iné) môžem 
dostať dve sady učebníc. 



9. Ak mám mobilný telefón, pred vyučovaním si ho  vypnem a nechám ho uložený až 
do skončenia vyučovania v taške. Ak tak neurobím,  učiteľ mi ho môže zobrať a 
vráti ho len rodičovi. 

10. Nenosím do školy predmety, ktoré rozptyľujú moju pozornosť a pozornosť 
spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Nenosím  do školy väčšie 
sumy peňazí a osobitne cenné predmety ako drahé šperky, hračky, walkmany, 
audio-video techniku, MP3 a MP4 prehrávače, fotoaparáty a pod. Ak to nedodržím, 
môže mi ich učiteľ odobrať a vrátiť  len rodičom. Som si vedomý, že pri odcudzení 
alebo strate predmetov, ktoré  na vyučovaní nepotrebujem, škola nezodpovedá za 
vzniknutú škodu. 

11. Nenosím  do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, alkohol, omamné 
látky, drogy alebo iné veci, ktorými by som mohol ohroziť bezpečnosť alebo zdravie. 

12. V škole dbám  na svoju osobnú hygienu, nosím  len zdravotne nezávadné 
prezuvky, mydlo, toaletný papier a uterák.  

13. Ak som sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, prípadne  ak 
nemám so sebou žiacku knižku, ospravedlním sa príslušnému vyučujúcemu na 
začiatku hodiny. Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať moje ospravedlnenie. Ak 
nemôžem zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TV,  ospravedlním sa 
vyučujúcemu a odovzdám mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov.  

14. Pred hodinou TV sa v šatni prezlečiem do cvičebného úboru, nastúpim pred kabinet 
TV. Odovzdám vyučujúcemu TV do úschovy predmety ako hodinky, kľúče, 
prípadne okuliare. 

15. Svoje miesto udržujem v čistote a poriadku. Šetrím učebnice, učebné pomôcky, 
školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti 
školský majetok poškodím, moji rodičia uhradia  škodu v plnom rozsahu . Ak sa 
vinník nezistí, škodu uhradíme kolektívne. Šetrím elektrickou energiou a vodou. 

16. Manipulujem s oknami a žalúziami  len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z 
bezpečnostných dôvodov sa z okien nevykláňam a nevyhadzujem von papiere. 

17. Som úprimný, keď sa ma dospelí opýtajú na čokoľvek, čo som skutočne alebo 
domnelo urobil. 

18. Žiacku knižku nosím každý deň do školy, na každú vyučovaciu hodinu. Dávam ju 
pravidelne podpisovať svojim rodičom. 

 

III. Správanie cez prestávku 

1. Malé prestávky využívam na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu. 
Desiatujem medzi druhou a treťou hodinou vo svojej triede. Nedesiatujem na 
chodbe.  

2. Cez veľkú prestávku  sa zdržiavam v určených priestoroch. 
3. Počas veľkej prestávky neopúšťam areál školy. 
4. Papiere a odpadky odhadzujem do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do 

záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robím tým 
zbytočnú prácu zamestnancom školy a svojim spolužiakom. Chcem, aby sme 
udržali areál školy čistý a pekne upravený. 

5. Spory so spolužiakmi riešim bez použitia fyzickej sily a dohodnem sa s nimi 
priateľsky "Hovorme spolu, nebime sa.“ 

6. Netolerujem šikanovanie, neprizerám sa tomu, ale zasiahnem alebo zavolám 
pomoc dospelého. 

7. Nechám na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, 
prípadne behať po ihrisku. Neumlčujem a neponižujem nikoho, uznávam druhých 
bez ohľadu na majetok, rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie. 



8. Neničím, neznečisťujem školský majetok (steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod.). 
Ak tak urobím ,škody  nahradia moji rodičia. 

9. Rešpektujem zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných 
omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorním na to aj ostatných, ktorí 
by tento zákaz chceli porušiť. Uvedomujem si, že aj prinesenie cigariet, alkoholu, 
drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy je hrubé porušenie školského 
poriadku. 

10. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie chodím len v nevyhnutných prípadoch. Všetky 
potrebné písomnosti si vybavujem prostredníctvom triedneho učiteľa. 

11. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzam v sprievode učiteľa. Pred 
odchodom do odbornej učebne si skontrolujem, či mám na daný predmet všetky 
učebné pomôcky a žiacku knižku. 

12. Ak som týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utriem tabuľu vlhkou 
špongiou a chodím po učebné pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia 
učiteľa nevstupujem. 

 

IV. Odchod zo školy  

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny dám svoje miesto do poriadku, odstránim 
nečistoty, vyložím stoličku na stôl. 

2. Ak som týždenník, skontrolujem čistotu učebne, zatvorenie okien, uzavretie vody, 
zhasnutie svetla, zotriem tabuľu a uložím pomôcky. 

3. Na pokyn učiteľa opustím triedu, pod vedením vyučujúceho odídem k  šatníkom, 
preobujem sa, oblečiem sa a  opustím budovu. Prezuvky si uložím do skrinky. 

4. Ak máme poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, dáme svoju 
kmeňovú triedu pred odchodom do poriadku a vezmem si všetky veci. Po skončení 
vyučovania v odborných učebniach a školskej dielni ich dám tiež do poriadku. Za 
poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu. 

5. Zo školy odchádzam ihneď domov, dodržiavam dopravné predpisy a disciplínu. 
6. Ak zistím nejakú stratu, ohlásim to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené 

veci odnesiem do kancelárie školy. 
7. Po skončení vyučovania idem domov. Nezdržiavam sa bez dozoru v budove školy 

a pred budovou školy.  
8. V školských priestoroch sa zdržiavam v čase mimo vyučovania len pri účasti na 

popoludňajších aktivitách s vedomím učiteľa, vedúceho krúžku. 

 

V. Dochádzka do školy 

1. Na vyučovanie dochádzam pravidelne a načas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa 
zúčastňujem na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, 
napr. na výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách, atď. 
Zúčastňujem sa na  Didaktických hrách v prírode a Účelových cvičeniach, ktoré sú 
súčasťou učebných plánov a zúčastňujem sa na vyučovaní predmetu Ochrana 
človeka a prírody.  

2. Vyučovanie  vymeškávam len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžem 
prísť do školy pre vopred známu príčinu a vie o nej triedny učiteľ od rodičov, 
požiadam na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z 
vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ, z 
jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z viac ako jedného dňa riaditeľ školy na 



základe žiadosti. Ak vymeškám vyučovanie pre vopred známu príčinu a 
nepožiadam o uvoľnenie, triedny učiteľ mi  hodiny nemusí ospravedlniť. 

3. Ak potrebujem opustiť budovu školy počas dňa , triedny učiteľ ma uvoľní z 
vyučovania len po osobnom prevzatí mojim zákonným zástupcom.  

4. Moji rodičia pri nepredvídanej príčine, čo najskôr telefonicky oznámia dôvod mojej 
neprítomnosti triednemu učiteľovi. 

5. Každú neúčasť na vyučovaní moji rodičia ospravedlnia do 48 hodín od mojej 
neprítomnosti. Ak triedny učiteľ dôvody nepovažuje za dostačujúce, vymeškané 
hodiny neospravedlní. 

6. Ak potrebujem ísť na lekárske ošetrenie, navštívim lekára ráno a po ošetrení 
prídem na vyučovanie.  

7. Ak vymeškám viac ako 50% z vyučovacích hodín z jednotlivých predmetov,  môže 
mi byť navrhnuté komisionálne preskúšanie vyučujúcim alebo triednym učiteľom. 

8. Oslobodenie od vyučovania niektorých predmetov (napr. telesná výchova) určuje 
riaditeľka školy iba na základe písomného posúdenia lekára a písomnej žiadosti 
zákonného zástupcu. 

 

VI. Starostlivosť o zovňajšok 

1.  Do školy prichádzam čistý a upravený. 
2.  Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označím menom, prípadne 

značkou. 
3.  Zo zdravotných a estetických dôvodov nenosím pogumovanú obuv a tepláky, ako 

aj výstredné oblečenie, nápadnú úprava vlasov a tváre, nenosím drahé šperky. 
4.  Do školy nosím hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier) a používam 

ho. 
5.  Pred hodinou pracovného vyučovania si oblečiem pracovný odev. 
6.  Pred hodinou telesnej výchovy sa v šatni prezlečiem do športového odevu. 

Necvičím v šatách, ktoré mám počas vyučovania.  

 

VII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie 

Šetrím učebnice a učebné pomôcky. Ak poškodím alebo znehodnotím učebnice, školské 
pomôcky alebo zariadenie školy, moji rodičia škodu v plnom rozsahu zaplatia. 

1. Učebnice a zošity mám zabalené a podpísané. 
2. Ak prejdem počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponechám 

a odovzdám ich tej škole, kde skončím školský rok. 

 

VIII. Povinnosti týždenníkov a šatniarov 

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe". Ak som 
týždenník, pred vyučovaním skontrolujem poriadok v triede. Pred vyučovaním i 
počas prestávok utriem tabuľu, pripravím kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. 
Na každej hodine hlásim vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. 



2. Cez veľkú prestávku ako  týždenník zostávam v triede.  Na  začiatku veľkej 
prestávky otvorím okná, aby sa trieda vyvetrala. Na konci veľkej prestávky sa 
postarám o poriadok v triede a zatvorím okná. 

3. Po skončení vyučovania v triede utriem tabuľu vlhkou špongiou, zatvorím 
vodovodné kohútiky, uložím kriedu, zhasnem svetlo a skontrolujem zatvorenie 
okien. 

4. V prípade starostlivosti o šatník, zodpovedám za jeho poriadok  a aj jeho 
uzamknutie počas celého vyučovania. 

 

IX. Povinnosti v školskej jedálni 

1. Strava vo výdajni školskej kuchyne sa vydáva od 12.00 – 14.00 hod. 
2. Po skončení vyučovania slušne prichádzam do ŠJ, zaradím sa do radu 

a rešpektujem pokyny  dozorkonajúceho učiteľa. Pred vstupom do jedálne si v šatni 
uložím tašku a vrchný odev. 

3. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správam kultúrne – nebehám, 
nevykrikujem. Celý obed skonzumujem v ŠJ, včítane polievky, ovocia lebo múčnika. 

4. Po skončení obeda zanechám svoje miesto v poriadku, odovzdám  riad pri okienku 
a opustím  ŠJ. 

 

X. Dochádzka do školského klubu detí 

1. Ak som prihlásený do klubu detí, prichádzam do oddelenia po skončení vyučovania. 
2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca 

poslednú vyučovaciu hodinu v triede, žiakov, ktorí nie sú v klube prihlásení, 
odvádza učiteľka do šatne. 

 

XI. Povinnosti mimo školy 

1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správam spôsobom, ktorý bude 
robiť česť našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správam k svojim rodičom, priateľom, 
učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdravím. 

2. Správam sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáham im v práci, slušne sa 
vyjadrujem. 

3. Budem pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľním im miesto 
v dopravných prostriedkoch. 

4. Chránim si svoje zdravie a aj zdravie svojich spolužiakov, dbám o bezpečnosť na 
ulici a dodržujem dopravné predpisy. 

5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavam bez dozoru na verejných, kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatiach. Večerné hodiny začínajú pre žiakov 1.-4. 
ročníka v zimnom období ( november – marec ) od 19.00 hod., v letnom období ( 
apríl – október ) od 20.00 hod. Pre žiakov 5. – 9. ročníka v zimnom období od 20.00 
hod., v letnom období od 21.00 hod. 

6. Ako žiak základnej školy môžem navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 
15 rokov. 

7. Nepoužívam akékoľvek drogy, omamné látky, liehové nápoje a nefajčím. 



XII.  Moje práva  

1. Ako každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, 
náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho 
pôvodu, majetkového alebo iného postavenia jeho rodiča, mám právo na bezplatné 
vzdelávanie. 

2. Mám právo na vzdelanie zamerané na vývoj mojej osobnosti, rozvoj môjho talentu, 
rozumových a fyzických schopností.  

3. Mám právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých som hodnotený. Pri ústnej 
odpovedi som oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie 
písomných a grafických prác a praktických činností sa  dozviem najneskôr do 10 
dní, pričom mám právo do nich nahliadnuť. 

4. Ak som žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami mám právo byť 
hodnotený a klasifikovaný so zohľadnením na moje postihnutie. Týka sa to všetkých 
vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje moje postihnutie , aj v klasifikácií 
správania. Nemožno mi znížiť známku zo správania a ani iného vyučovacieho 
predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy môjho správania v škole, 
prípadne nedostatočné učebné výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia. 

5. Ak som žiak 5. – 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom 
nedostatočný najviac z dvoch predmetov, mám právo vykonať posledný augustový 
týždeň pred novým školským rokom opravné skúšky. 

6.  Mám právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na 
triednických hodinách a v školskom časopise. 

7. Mám  právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 
8. Je mi umožnené zúčastniť sa  hier a zotavenia, ktoré sledujú tie isté zámery ako 

vzdelávanie. 
9. Mám  právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 
10. Mám  právo zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci triedy a od 1. ročníka voliť 

zástupcu triedy do žiackeho parlamentu. 
11. Mám  právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky a knižnicu. 
12. Mám právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a 

zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, 
ktoré organizuje škola. 

13. Mám  právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 
poradcu, koordinátora drogovej prevencie a pomoc pracovníkov PPP. 

14. Mám právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti, 
využívania. Preto treba, aby toto moje právo som uplatnil prostredníctvom môjho 
triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo iného učiteľa 
školy, prípadne na problém môžu upozorniť školu zástupcovia žiaka. 

 

XIII. Starostlivosť o ochranu zdravia 

1. Počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou si 
chránim svoje zdravie a zdravie mojich spolužiakov.  

2. Nezúčastňujem sa činností, ktoré sú zdraviu škodlivé – napr. fajčenie, pitie 
alkoholických nápojov, používanie škodlivých látok. 

3. Som oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole na začiatku 
školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ma oboznámia s 
bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej 
možnosti ohrozenia bezpečnosti môjho zdravia  pri niektorých činnostiach som  
oboznámený s pokynmi na predchádzanie úrazom. Dodržiavam všeobecné zásady 



bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektujem usmernenia učiteľov na 
predchádzanie úrazom. 

4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informujem vyučujúceho, dozor 
konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

5. Pri úraze alebo nevoľnosti mi poskytne vyučujúci, alebo určený zdravotník školy 
prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola 
lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje mojich rodičov . Na ošetrenie 
pôjdem buď so zamestnancom školy alebo so svojim zákonným zástupcom.  

6. Za moju bezpečnosť zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, 
cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej 
výchovno – vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných 
akciách organizovaných školou , pri školskom stravovaní zodpovedajú za moju 
bezpečnosť  učitelia a konajúci dozor. Rešpektujem ich príkazy. 

7. Pri prechode  z budovy na ihrisko a pri ceste späť vykonáva dozor nado mnou 
vyučujúci telesnej výchovy. 

 

XIV. Výchovné opatrenia 

1. Za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za 
dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív mi bude udelená pochvala. Pochvala mi bude 
udelená ústne alebo písomne.  

2. Škola mi môže udeliť:  
a. pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom 

zázname 
b. pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky 
c. pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy 
d. pochvalu od riaditeľky školy pred kolektívom triedy, školy 
e. diplom 
f. s rodičovskou radou knižnú odmenu 

3. Za závažné alebo opakované previnenia mi bude udelené výchovné opatrenie, 
ktoré spravidla predchádza zníženiu známky zo správania. Pred udelením 
niektorého opatrenia sa pozve rodič resp. zákonný zástupca do školy na 
prejednanie. Aj za jedno previnenie mi možno udeliť výchovné opatrenie na 
posilnenie disciplíny. Podľa závažnosti previnenia sa mi udelia niektoré z týchto 
opatrení :  

a. zápis do žiackej knižky 
b. zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu  
c. napomenutie od triedneho učiteľa 
d. pokarhanie od triedneho učiteľa 
e. pokarhanie od riaditeľky školy 

4. Za neospravedlnené hodiny mi bude navrhnuté niektoré z výchovných opatrení 
alebo navrhnutá znížená známka zo správania.  

a. Za 1 – 4 neospravedlnené hodiny mi triedny učiteľ navrhne pokarhanie od 
triedneho učiteľa 

b. Za 5 – 12 neospravedlnených hodín ( t.j.1-2 vyučovacie dni) mi triedny učiteľ 
navrhne pokarhanie od riaditeľky školy 

c. Za 12 – 25 neospravedlnených hodín mi triedny učiteľ navrhne zo správania 
stupeň 2 (uspokojivé) 

d. Za 26 – 60 neospravedlnených hodín mi triedny učiteľ navrhne stupeň 3 
(menej uspokojivé) 



e. Nad 60 neospravedlnených hodín mi triedny učiteľ navrhne stupeň 4 
(neuspokojivé). 

5. Ak vymeškám viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín v jednom 
mesiaci, škola oznámi zanedbávanie mojej  povinnej školskej dochádzky obci. 

6. V prípade, ak si opakovane bez vážnejšieho dôvodu neprinesiem pomôcky na 
vyučovanie, môže mi triedny učiteľ udeliť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z 
výchovných opatrení alebo zníženú známku zo správania.  

 

XV. Hodnotenie a klasifikácia správania 

1. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto školského poriadku školy počas 
klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu mňa a ostatných  
žiakov. 

2. Moje správanie sa klasifikuje so zreteľom na môj vek, prípadne so zreteľom na 
moje iné osobitosti. 

3. Požiadavky na klasifikáciu správania:  
o Stupeň 1- veľmi dobré  

Uvedomele dodržiavam školský poriadok a ustanovenia vnútorného poriadku 
školy. Ojedinele sa dopúšťam menej závažných previnení. 

o Stupeň 2- uspokojivé  

Ak sa závažnejšie previním, alebo opakovane menej závažne previním, 
neprispievam ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi. Som prístupný 
výchovnému pôsobeniu a usilujem  sa svoje chyby napraviť. 

o Stupeň 3- menej uspokojivé 

Moje správanie  v škole i mimo školy je v rozpore s pravidlami správania a 
ustanoveniami vnútorného poriadku školy. Aj po udelení pokarhania od 
riaditeľa sa dopúšťam  ďalších previnení. 

o Stupeň 4 – neuspokojivé  

Sústavne porušujem pravidlá správania a vnútorný poriadok školy. Zámerne 
narúšam korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami 
ohrozujem ostatných spolužiakov. 
 
 
 

XVI. Práva rodičov (zákonných zástupcov žiaka) § 144 ods. 5 a ods. 6 školského zákona 

Tvoji rodičia majú právo: 

1. vybrať pre Teba školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce 
schopnostiam, zdravotnému stavu, záľubám, vierovyznaniu, svetonázoru, 
národnosti a etnickej príslušnosti; 

2. žiadať, aby sa Ti v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali informácie a 
vedomosti vecne a mnohostranne, v súlade so súčasným poznaním sveta a v 
súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona; 

3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom; 
4. byť pravidelne informovaní o Tvojich študijných výsledkoch na triednych 

rodičovských združeniach alebo prostredníctvom vopred dohodnutej konzultácie 
s triednym či iným učiteľom a na internetovej žiackej knižke, 

5. zúčastniť sa na výučbe jednotlivých vyučovacích predmetov s predchádzajúcim 
súhlasom riaditeľky školy alebo triedneho učiteľa, 



6. podávať podnety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie výchovno – vzdelávacieho 
procesu, 

7. požiadať učiteľa o konzultácie, 
8. požiadať o odbornú radu pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, školského 

psychológa (ak ich škola nemá, doporučí v najbližšom CPPPaP), 
9. vybavovať úradné záležitosti každý deň v čase od 7.00 do 15.00 hod. na 

sekretariáte riaditeľky školy, 
10. vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy, 
11. byť prítomný na Tvojom komisionálnom preskúšaní po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky školy. 

 

 

XVII. Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov žiaka) §144, ods.7 a odst.8 školského 

zákona  

Tvoji rodičia sú povinní: 

1. prihlásiť Ťa (svoje dieťa) na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby si 
dochádzal do školy pravidelne a včas,  

2. vytvoriť pre Teba podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 
plnenie školských povinností, 

3. dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu určené školským 
poriadkom, 

4. dbať na svoje sociálne a kultúrne zázemie a rešpektovať tvoje špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby, 

5. informovať školu alebo školské zariadenie o zmene Tvojej zdravotnej spôsobilosti 
alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 
výchovy a vzdelávania, 

6. nahradiť škodu, ktorú si úmyselne zavinil, 
7. doložiť dôvody Tvojej neprítomnosti na výchove a vzdelávaní, a to dokladmi 

v súlade so školským poriadkom. (Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove 
a vzdelávaní v škole, zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného 
odkladu do 24 hodín príčinu jeho neprítomnosti. 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). 
Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac jeden deň, ospravedlňuje Tvoj rodič 
maximálne 2x v mesiaci (ale nie dva dni po sebe), pričom ospravedlnené dni nikdy 
nesmú nasledovať po sebe. Ak Tvoja neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá dlhšie 
ako deň, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 

8. Ospravedlnenie pre žiaka predloží rodič najneskôr do troch dní od návratu žiaka do 
školy. Ak tak neurobí, považuje sa jeho neprítomnosť v škole za neospravedlnenú. 

 

 

 



XVIII. Spolupráca školy a rodiny 

1. Škola sústavne informuje Tvojich rodičov o Tvojom správaní a prospechu. Jedným 
z prostriedkov je žiacka knižka. Do nej sa vpisujú iba dôležité oznamy. 

2. 2. Učiteľ oznamuje Tvojim rodičom nielen nepriaznivé správy, ale aj kladné 
hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v žiackej knižke musí byť premyslená 
a taktná. 

3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je 
vhodnejší spôsob stretnutia s rodičmi, napr. rozhovor po triednom rodičovskom 
združení, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine... 

 

 

Záverečné ustanovenia 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre mňa, ako aj všetkých žiakov školy. Tento 
vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť dňom 2.9. 2008.  

Rešpektovanie školského poriadku mi prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov 
i spolužiakov a zaslúženú odmenu. 

 

 

V Brezne, 1.9.2008  

 
                                                                                                PaedDr. Danka Jarabová 

                                                                                                  riaditeľka školy 
 
 
 

 

Dodatok 
  
 
K tomuto školskému poriadku boli vydané dodatky platné od 1.9.2014: 
 

1. Smernica pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole 
2. Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom prostredí. 

 
So smernicami sú povinní oboznámiť sa všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša 

Pionierska 4, 977 01 Brezno 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

Smernica 

pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezno, 1.9.2014 

 

 



     Úvodné ustanovenie 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno 

v y d á v a 

smernicu pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole. Smernica stanovuje základné 

podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov, podmienky na 

vylúčenie alebo obmedzenie faktorov, podmieňujúcich vznik školských úrazov, poškodení zdravia 

a všeobecné zásady prevencie. Smernica je platná pre všetkých žiakov i pedagogických 

zamestnancov školy. 

Čl. 1 

Povinnosti školy 

 

Škola je pri výchove a vzdelávaní povinná: 

1. Prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov. 

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov. 

3. Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov. 

4. Poskytnúť žiakom nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

žiakov. 

 

 

Čl. 2 

Práva a povinnosti žiakov 

Žiak má právo na: 

1. Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. 

2. Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny. 

 

Žiak je povinný: 

1. Neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania. 

2. Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy. 

3. Chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov, nevykonávať činnosti, ktoré sú zdraviu 

škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie zdraviu škodlivých látok. 

4. Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, 

vnútornými predpismi školy a s dobrými mravmi. 

5. Pred skončením vyučovania bez dovolenia nevychádzať zo školskej budovy, zdržiavať sa v 

školských priestoroch v čase mimo vyučovania môže žiak len za podmienok, určených 

školským poriadkom. 

6. Nenosiť do školy predmety, ohrozujúce seba, zdravie spolužiakov, resp. zamestnancov 

školy. 

 

 

Čl. 3 

Osobitné povinnosti k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 

Škola je povinná: 

1. Sústavne zabezpečovať bezpečné a zdraviu neškodlivé podmienky v škole a tiež pri 

mimoškolských činnostiach. 

2. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu priestorov školy, jej vybavenia, inštalácií, zariadení, 

upozorňovať na zistené nedostatky a zaistiť ich odstránenie. 

3. Venovať osobitnú pozornosť prevedeniu komunikácií a pomocných konštrukcií (podlahy, 

schody, zábradlia) sklenené výplne okien a dverí, elektrickej inštalácii, športoviskám a ich 

vybaveniu. 



4. Zamedziť žiakom prístup do priestorov, kde im hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu a 

poškodenia zdravia (kuchyne, kotolne, náraďovne, sklady). 

5. Pre mimoškolské aktivity schváliť program, ktorý rešpektuje požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

6. Mimoškolské aktivity organizovať len v bezpečných a zdraviu neškodných podmienkach. 

7. Zabezpečiť výkon dozoru nad žiakmi počas vyučovania, prestávok a mimoškolských akcií. 

8. Sústavne dohliadať na činnosť a správanie žiakov, upozorňovať, usmerňovať a vhodne 

organizovať činnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. 

9. Vykonávať oboznamovanie a informovanie žiakov o zásadách bezpečnosti a ochrany 

zdravia na začiatku školského roka, výučby v odborných učebniach, na športových 

podujatiach, mimoškolských činnostiach. 

10. Ochrániť zdravie žiakov pred účinkami tabakového dymu vydaním zákazu fajčenia v škole. 

11. Zabezpečiť, aby v prípade úrazu žiakov boli dostupné prostriedky prvej pred lekárskej 

pomoci. 

12. Poskytovanie prvej pred lekárskej pomoci má byť v primeranom počte zamestnancami, 

znalými poskytovať prvú pred lekársku pomoc. 

13. Zabezpečiť, aby organizovanie výletov, exkurzií, lyžiarskych a plaveckých výcvikov a 

ďalšie aktivity boli organizované po informovanom súhlase a dohode so zákonným 

zástupcom žiaka. 

 

Čl. 4 

Oboznamovanie o podmienkach zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 

1. Cieľom oboznamovania je zabezpečiť získanie potrebného súboru informácií a vedomostí o 

zásadách bezpečného správania v škole. 

2. Oboznamovanie žiakov sa vykonáva na začiatku školského roku t.j. prvý týždeň v školskom 

roku, po závažnom školskom úraze žiaka, pred mimoškolskými akciami, výletmi 

a exkurziami, pred školskými prázdninami.  

3. Oboznamovanie žiakov vykoná triedny učiteľ, iný učiteľ vyučujúci daný predmet alebo 

vyučujúci, ktorý organizuje školskú akciu a má byť preukázateľné a zaznamenané v triednej 

knihe. 

 

Čl. 5 

Zásady bezpečného správania sa v škole 

 

1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú pred vyučovaním najskôr 15 minút pred začiatkom 

vyučovania. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 10 minút pred 

začiatkom vyučovania resp. činnosti. 

2. Do budovy žiaci prichádzajú hlavným vchodom, pokiaľ nie je stanovené inak. 

3. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie, výchovnú činnosť skôr, ako je stanovený čas, 

disciplinovane čakajú na mieste, ktoré im určil učiteľ. Vstup do školy v mimo vyučovacom 

čase bez vedomia vyučujúceho je zakázaný. 

4. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase, písomne 

oznámenom učiteľom a schváleným riaditeľkou školy, spravidla pred budovou školy. 

5. Žiak sa v škole prezúva do zdravotne neškodnej pevnej obuvi. 

6. Vychádzkovú obuv žiak necháva v šatňovej skrinke. Po odchode domov si žiak prezuvky 

odnáša v hygienickom obale alebo vrecúšku domov. 

Čl. 6 

Zásady bezpečného správania sa žiakov pri vyučovaní 

 

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako aj na školských akciách chrániť svoje 

zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 



2. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka 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. Všetci žiaci sú povinní rešpektovať pokyny dozor konajúcich učiteľov školy. 

4. Žiaci nesmú v škole ani mimo nej fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a 

drogy. 

5. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady – dôsledne si umyje ruky po použití WC a tiež 

pred každým jedlom. 

6. V učebniach aj v ostatných priestoroch školy sú zakázané všetky nebezpečné činnosti, 

hlavne stúpanie na stoličky, behanie, skákanie, kĺzanie po podlahách. 

7. Zakázané je vykláňanie žiakov z okien, otváranie veľkých krídel okien, lezenie na parapety 

a sadanie na ne. 

8. Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť rohom a hranám v miestnosti, aby nedošlo k úrazu. 

9. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, je učiteľ povinný preukázateľne poučiť 

a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

 

 

Čl. 7 

Zásady bezpečného správania žiakov cez prestávky 

 

1. Žiaci sa pohybujú primerane rýchlo, nerušia a neobmedzujú svojich spolužiakov, bez 

dovolenia nesmú opustiť budovu školy. 

2. Je zakázané vykláňať sa z okien, pokrikovať z okien na okoloidúcich, vyhadzovať papier, 

odpadky a iné predmety z okien, behať, skákať, šmýkať sa voziť po zábradlí, skákať po 

schodoch. 

3. Počas malých prestávok žiak neopúšťa triedu (s výnimkou hygienických potrieb). 

4. Počas veľkej prestávky (po 2. vyučovacej hodine) sa žiaci zdržiavajú v triede a na chodbe 

pri triede a rešpektujú pokyny učiteľov, ktorí vykonávajú dozor nad žiakmi. 

5. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane 

pred koncom prestávky čakajú na vyučujúceho a s ním sa presunú do odbornej učebne. 

 

 

Čl. 8 

Zásady bezpečného správania v školských učebniach 

 

Zásady bezpečného správania žiakov v učebniach technickej výchovy, v dielňach 

1. Do učebne technickej výchovy môže žiak vstupovať len v sprievode učiteľa. 

2. Žiak je povinný prísť na vyučovanie technickej výchovy v primeranom pracovnom 

oblečení. 

3. Každý žiak má svoje pracovné miesto, ktoré bez súhlasu učiteľa nesmie meniť. 

4. Každý žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorým je vybavené pracovisko. 

5. Pri každej práci je žiak povinný dodržiavať zásady bezpečnej práce. 

6. Učiteľ je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými zásadami bezpečnosti 

práce s ručnými nástrojmi, a s analýzou nebezpečenstva a ohrozenia, ktoré sa vyskytujú pri 

týchto prácach. 

7. Na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať svoje pracovisko, náradie a 

nástroje. Zistené nedostatky ihneď hlási učiteľovi. Je zakázané pracovať s poškodeným 

náradím a nástrojmi. 

8. Rešpektujú bezpečnostné pokyny pri práci s nástrojmi a materiálom a to: 

a. ostrie nástrojov pri práci musí smerovať vždy od tela a tváre tak, aby sa žiak nezranil 

a nezranil ani spolužiaka, 



b. musí používať osobné ochranné pracovné prostriedky (montérky, prípadne pracovné 

rukavice), 

c. pri práci s farbami, lakmi moridlami a lepidlami pracuje žiak pri otvorenom okne a 

po práci si je povinný dôkladne umyť ruky. 

9. Po ukončení vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť svoje pracovisko, skontrolovať a 

uložiť náradie. 

10. Učiteľ po prekontrolovaní pracoviska odvedie žiakov z učební do tried. 

 

Zásady bezpečnej práce pre žiakov v učebni chémie a fyziky 

1. Vstup do učebne chémie a fyziky len v sprievode učiteľa. 

2. Povinnosťou učiteľa je upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia a každý žiak je povinný 

obsah laboratórneho poriadku poznať a dodržiavať ho. 

3. Žiak je povinný: 

- v učebni dodržiavať čistotu a poriadok, 

- zamestnávať sa pridelenou prácou, 

- používať pracovný odev na laboratórne práce. 

4. Svojvoľná a nezodpovedná manipulácia s vodou a elektrickým prúdom je zakázaná. 

5. Prísne je zakázané vykonávať pokusy, ktoré nie sú predpísané. 

6. Žiaci majú na svojom stole zakázané: 

- uvoľňovať kryty na elektrických zariadeniach, 

- znečisťovať a znehodnocovať pracovný stôl, 

- nešetrne zaobchádzať s elektrickými zariadeniami. 

7. Frontálne pokusy a laboratórne úlohy vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa. 

8. So zariadením v rozvodnej sieti elektrického prúdu s napätím 230 V pracuje len učiteľ. 

9. Pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich 

spolužiakov. 

10. V prípade požiaru sa na hasenie zásadne používa hasiaci prístroj, ktorý je v učebni. 

11. Pri zasiahnutí očí žieravinou treba na vymytie použiť prúd čistej vody a postihnutého ihneď 

odviesť k lekárovi. 

12. Po ukončení prác musí byť uzatvorený prívod vody a elektrický prúd. 

13. Po ukončení laboratórneho cvičenia sú žiaci povinní nahlásiť učiteľovi zistené nedostatky. 

 

Zásady bezpečnej práce žiakov v učebni kuchynka  

1. Žiaci musia byť preukázateľne oboznámení s návodom výrobcu na obsluhu a údržbu 

elektrických kuchynských strojov;  

2. Elektrické spotrebiče (sporák, mixéra a pod.) zapína a vypína učiteľ;  

3. Znečistenú dlážku je potrebné okamžite po znečistení utrieť a dôkladne vysušiť;  

4. S ostrými predmetmi (nôž, vidlička, a pod.) sú žiaci povinní zaobchádzať s maximálnou 

opatrnosťou;  

5. Náradie používané v kuchynke musí byť ostré, s pevnými nepoškodenými rukoväťami, musí 

sa ukladať na bezpečné miesto;  

6. Zakázané je pracovať s nožmi proti sebe;  

7. Horúce hrnce, panvice je povolené brať do rúk len s ochranou rúk (chňapky);  

8. Poškodené nádoby sa musia vyradiť z prevádzky;  

9. Na čistenie nádob sa nesmú používať pomôcky s kovovými drôtikmi;  

10. Rezné predmety sa musia umývať samostatne a jednotlivo;  

11. Ak sa sklené nádoby pri umývaní rozbijú, umývací kúpeľ sa musí ihneď vypustiť a črepina 

odstrániť;  

12. Pri odchode z učebne je učiteľ povinný prekontrolovať bezpečné vypnutie spotrebičov. 

 

Zásady bezpečného správania žiakov na hodine telesnej výchovy 

1. Vstup a pobyt žiakov v telocvični je výlučne v sprievode učiteľa. 



2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické , bezpečnostné predpisy, o ktorých boli 

preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine TV. 

3. Sú oboznámení s umiestnením lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci. 

4. Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore. 

5. Pri cvičení s náradím musí byť poskytovaná záchrana školenou osobou a každý cvičenec 

musí mať zabezpečený dostatočný priestor na cvičenie. 

6. Cvičebné náradie, na ktorom sa bude cvičiť, musí byť skontrolované učiteľom pred každou 

vyučovacou hodinou. Nedostatky je nutné odstrániť, pokiaľ to nie je možné, je toto náradie 

potrebné vyradiť z používania. 

7. Vybavenie športoviska musí byť v bezpečnom stave. Podlaha, povrch ihriska, kvalita, 

náradie, kryty a pod. 

8. Pri športových aktivitách je potrebné používať vhodný cvičebný odev a športovú obuv.  

9. Zakázané je používať pri cvičení okuliare, hodinky, retiazky, žuvať žuvačky a pod. 

10. Pred začatím každej novej hry, súťaže, či cviku je nutné vysvetliť pravidlá či postup a 

overiť, či boli žiakmi pochopené. Vhodné je danú činnosť najprv predviesť a umožniť si ju 

vyskúšať pred samotnou hrou súťažou. 

 

Zásady bezpečného správania žiakov v učebni informatiky 

1. Do učebne smú žiaci vstupovať len v sprievode učiteľa.  

2. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné predpisy, o ktorých boli 

preukázateľne oboznámení na úvodnej hodine. 

3. Učiteľ určí každému žiakovi jeho pracovné miesto pre prácu s počítačom. Žiak sa dostaví na 

svoje miesto včas a nesmie si ho svojvoľne vymieňať. V prípade, že je na jedno miesto viac 

žiakov, učiteľ časovo rozdelí prácu na počítači medzi žiakmi. 

4. Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač, jeho obsluhu zapíše do príslušného 

zošita. 

5. Pri práci s počítačom nie je dovolené jesť a piť nápoje a mať ich na pracovnom stole. 

6. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným 

pohybom po učebni. 

7. Žiaci dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické zásuvky. Nezasahujú do elektrického 

obvodu počítača. Je zakázané pracovať s poškodeným počítačom. 

8. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva učiteľovi. 

9. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo počítačov, 

uložia stoličky, pričom venujú pozornosť elektrickým káblom. 

10. Učiteľ stav učebne skontroluje, uzamkne a žiaci odchádzajú z učebne spoločne. 

 

 

Čl. 9 

Zásady bezpečného správania pri mimoškolských činnostiach 

 

Každý školský výlet, exkurzia, lyžiarsky a plavecký výcvik, pobyt v škole v prírode alebo iné 

mimoškolské aktivity konané so žiakmi musia byť dôsledne pripravené a zabezpečené. Plán 

organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý ho 

predloží na schválenie riaditeľke školy v dostatočnom časovom predstihu. 

Plán musí obsahovať: 

a) názov a zámer akcie, 

b) termín konania akcie, 

c) trasu a miesto pobytu, 

d) počet účastníkov (žiakov a sprievodcov), meno vedúceho a počet členov 

pedagogického zboru, 

e) miesto a hodinu zrazu a návratu, 

f) spôsob dopravy, 



g) program na každý deň, 

h) podmienky stravovania a ubytovania, 

i) bezpečnostné opatrenia, 

j) preukázateľné školenie žiakov z bezpečnosti a ochrany zdravia zamerané 

na konkrétnu mimoškolskú činnosť. 

 

Zásady bezpečnosti pre športové hry a súťaže 

1. Riaditeľka školy určí zodpovednú osobu za celú akciu. 

2. Výber akcie musí zodpovedať veku, vyspelosti a počtu účastníkov, druhu súťaže. 

3. Pri každej súťaži je potrebné zabezpečiť jednu dospelú osobu. 

4. Preveriť navrhované trasy, športoviská, označiť nebezpečné miesta. 

5. Na športovisku musí byť preverený hlavne stav povrchu. 

6. Na začiatku akcie je nutné účastníkov oboznámiť s organizačným pokynmi, pravidlami 

súťaže, vymedziť priestor pre pohyb účastníkov, jej značenie, oboznámiť s dovolenými a 

zakázanými činnosťami, oboznámiť s postupom v prípade úrazu alebo mimoriadnej 

činnosti. 

 

Zásady bezpečnosti žiakov pri plaveckom výcviku 

1. Plavecký výcvik organizuje škola v rámci predmetu telesná výchova formou kurzu. 

2. Pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo 

pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy. 

3. Plavecký výcvik žiakov sa realizuje len vo vymedzenom priestore bazénu alebo kúpaliska 

do výšky vodnej hladiny 1,2 m. Na jedného dospelého cvičiteľa pripadá skupina detí s 

najvyšším počtom 10 žiakov. 

4. Cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov. 

 

 

Zásady bezpečnosti žiakov pri lyžiarskom výcviku 
1. Škola môže organizovať pre žiakov len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu 

žiaka lyžiarsky výcvik . 

2. Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na 
vyučovací predmet telesná výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením 

viesť lyžiarsky výcvik. 

3. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov. 
4. Vedúci lyžiarskeho výcviku zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh výcviku. Zabezpečuje 

program výcviku a celého zájazdu, riadi prácu lyžiarskych inštruktorov a dbá na 

dodržiavanie denného programu. 

5. Lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho 

členov, podľa pokynov vedúceho vykonáva pedagogický dozor. Starostlivosť o zdravie 
účastníkov vykonáva vedúci zájazdu alebo inštruktor len ak má na prácu potrebné 

predpoklady (školenie prvej pomoci). 

6. Zdravotník sa na lyžiarsky výcvik vysiela len ak sa výcvik koná pobytovou formou. 
7. Na lyžiarsky výcvik sa volia len nelavinózne svahy, za vhodné sa považujú v zimných 

lyžiarskych strediskách , ktoré sú upravované a ich terén je vhodný pre pohybové danosti 

žiakov. 

8. Pri výcviku je potrebné riadiť sa všeobecnými bezpečnostnými predpismi, vydanými 
príslušnou horskou službou. 

9. Vedúci lyžiarskeho výcviku a inštruktori skontrolujú pred začiatkom výcviku výstroj žiakov. 

Dbajú na používanie bezpečnostného lyžiarskeho viazania a na oblečenie, prispôsobené 

poveternostným podmienkam. 

10. Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdennej výchovnovzdelávacej činnosti v 
období mesiacov január – marec. 

 



 

Zásady bezpečnosti žiakov v škole v prírode  

Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode 

1. Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať 

výchovnovzdelávací proces v škole v prírode na zemí Slovenskej republiky a v zahraničí.  

2. Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to 

určených 

alebo v objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej 

republiky, alebo ako ozdravný pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky. 

3. Organizáciu práce školy v prírode upravuje školský poriadok školy v prírode vypracovaný a 

schválený jej riaditeľom po prerokovaní so zriaďovateľom školy v prírode. V objekte 

prechodne určenom na organizovanie školy v prírode schvaľuje školský poriadok školy v 

prírode pedagogický vedúci po dohode s vedúcim objektu 

4. Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni. Pre žiakov 

prvého stupňa základnej školy vyučovací proces trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre 

žiakov druhého trvá denne päť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 40 minút. 

5. Do školy v prírode sa prednostne vysielajú žiaci z oblastí, v ktorých znečistené prostredie 

nepriaznivo vplýva na zdravie detského organizmu, a to spravidla raz za školský rok.  

6. Do školy v prírode vysiela žiakov riaditeľka školy . 

7. Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 

pracovných dní. 

8. S každou triedou základnej školy s počtom najviac 16 žiakov v triede nultého ročníka, 

najviac 22 žiakov v triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci 

viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, sa vysiela jeden učiteľ a dvaja 

vychovávatelia. S každou triedou základnej školy s počtom najviac 25 žiakov v triede 

druhého až deviateho ročníka sa vysielajú dvaja učitelia a jeden vychovávateľ. 

9. Ak je v rámci pobytu žiakov základných škôl v škole v prírode organizovaný lyžiarsky 

výcvik, na aktivitách v rámci lyžiarskeho výcviku je najviac pätnásť žiakov na jedného  

pedagóga. Ak je v rámci pobytu žiakov v škole v prírode organizovaný plavecký výcvik, na 

jedného pedagóga plaveckého výcviku je najviac desať žiakov. 

10. Vysielajúca organizácia môže umožniť zamestnancom vyslaným do školy v prírode pobyt  

vlastného dieťaťa vo veku od troch do pätnástich rokov.  

11. Riaditeľ vysielajúcej školy 

a) zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy 

v prírode v objekte, 

b) vydá písomný súhlas na organizovanie školy v prírode, 

c) vypracúva pracovnú náplň zdravotníka, 

d) riaditeľ poverí funkciou pedagogického vedúceho  

e) vypracúva harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov, 

f) zabezpečí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy v 

prírode 

h) schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode, 

12. Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje 

a) názov a adresu vysielajúcej školy, 

b) miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy, 

c) menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, a 

ich pracovné zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov školy, 

d) pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane 

nočných služieb,  

e) počet tried a počet žiakov v triedach, 

f) menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú 

adresu 



bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, dôležité 

g) informácie o individuálnych potrebách žiaka, 

h) zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného 

odchodu do školy v prírode a príchodu späť, 

i) finančné zabezpečenie a spôsob úhrady školy v prírode, 

j) plán výchovno-vzdelávacej činnosti, 

k) denný poriadok základnej školy a rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické 

podmienky školy v prírode, 

l) písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním 

žiaka 

do školy v prírode, 

m) vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o bezinfekčnosti okolia žiaka.  

13. Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného  

potvrdenia odovzdá zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak 

umiestnený, doklad o zdravotnom poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka, 

ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad. 

 

Zásady bezpečnosti žiakov pri organizovaní školských výletov, exkurzií 

1. Pre žiakov 1.-4. ročníka sa môže v školskom roku organizovať jeden jednodňový výlet. Pre 

žiakov 5.-9. ročníka sa môžu organizovať dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový 

výlet. 

2. Ako súčasť vyučovania môže škola organizovať exkurzie. Miesto a čas exkurzie musia 

vychádzať z učebných osnov školského vzdelávacieho programu. Žiaci sa v jednom ročníku 

môžu zúčastniť v školskom roku najviac na troch exkurziách, trvajúcich viac ako 4 

vyučovacie hodiny. 
 

Čl. 10 

Postup zamestnancov ZŠ pri evidencii úrazov žiakov 
 

1. Škola vedie zošit evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov 

2. Evidencia obsahuje: 

a. meno a priezvisko žiaka, ktoré utrpelo úraz 

b. deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, 

c. stručný opis, ako k úrazu došlo, 
d. mená svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, 

ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, 

e. dátum zapísania úrazu do evidencie 

f. počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu. 

3. Postup zamestnanca ZŠ pri poskytnutí prvej pomoci: 

a. ak žiak utrpí úraz, alebo má zdravotný problém, ktorý nie je potrebné ošetriť 

lekárom, 

b. ošetrí ho pedagogický zamestnanec obvyklým spôsobom. 

c. úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov, tento záznam dá 

rodičovi na podpis. 

d. ak dieťa utrpí úraz, lebo má zdravotný problém, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, 

zamestnanec to ohlási zástupkyni riaditeľky školy. Spoločne ihneď skontaktujú 

rodiča žiaka, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný 

privolajú lekársku zdravotnú službu. 

4. V prípade vážnej, život ohrozujúcej situácie a okamžite privolá rýchla zdravotná pomoc a 

žiakovi sa poskytne potrebná rýchla prvá pomoc zamestnancom školy až do príchodu 

lekára. 



5. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický 

kontakt s rodičom. Zabezpečí sa odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom 

dieťaťa. 

6. Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia 
č.4/2009- R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl pri vzniku 

registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje 

postup zamestnancov. 

7. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý sa ako prvý 
dostal do kontaktu s úrazom. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ žiaka. Ak ani 

to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou školy. 

8. Ak žiak chýba na vyučovaní menej ako 4 dni (teda 0-3 dni), tento úraz sa považuje za 
neregistrovaný školský úraz. 

9. Ak žiak z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára 
viac ako 3 dni (teda 4 dni a viac), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz. 

10. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po 

oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. 
11. Poverený vedúci zamestnanec školy je povinný do 7. kalendárnych dní od vzniku každého 

školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 
sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách. 

12. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, 
poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov 

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto smernica je určená pre všetky úseky školy a je súčasťou školského poriadku. So smernicou 

sú povinní oboznámiť sa všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci školy. 

2. Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2014 a platí na dobu neurčitú. 

 
 
 

 

 

 

 

 

PaedDr. Danka Jarabová     
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    Úvodné ustanovenie 

 
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno, (ďalej 

škola) v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006 – R z 28. marca 2006 

v y d á v a 

smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach 

 

Čl. 1 

Charakteristika šikanovania a kyberšikanovania 

 

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie 

inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované 

použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia 

alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na 

psychickom a fyzickom zdraví. 

Kyberšikanovanie možno definovať ako „zámerné a opakované, poškodzujúce správanie 

spôsobované cez elektronické média (internet, mobil a iné).“ (Hinduja, Patchin, 2008). V prípade 

kyberšikanovnia sa dejisko ubližovania presúva, prepája, rozširuje. Páchateľmi sú často tí, ktorí 

ubližujú aj tvárou v tvár. Často sú to spolužiaci alebo žiaci iných ročníkov. Školské prostredie je 

priestor, ktorý na podstatnú časť života detí tvorí ich sociálne skupiny kde sa učia rovesníckym 

vzťahom.  
 
V rámci účinnej prevencie šikanovania je dôležité : 

1. zabezpečiť spoluprácu rodičov, žiakov a zamestnancov školy, 

2. dôsledne vykonávať dozor zo strany pedagogických zamestnancov počas prestávok a v 

„kritických zónach“ školy, 

3. zabezpečiť informovanosť všetkých zainteresovaných (pedagogických zamestnancov, 

rodičov, žiakov) o postupe pri odhalení agresívneho správania sa žiakov, 

4. spolupracovať s odborníkmi z CPPPaP, Polície SR alebo z ďalších odborných pracovísk, 

5. zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania a 

agresívneho správania. 

 

Čl. 2 

Podstatné znaky šikanovania 

 

1. úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, 

2. agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 

3. opakované útoky, 

4. nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou. 

 

Čl. 3  
Prejavy šikanovania a kyberšikanovania 

 

1. slovná agresia: nadávky, posmievanie, urážky, vyhrážanie, výsmech, nevhodné vtipkovanie a 

zosmiešňovanie obete, 

2. fyzická agresia: strkanie, facky, kopance, bitie, navádzanie iných na bitku, vyhrážanie sa 

nožom, palicou, škrtenie, ťahanie za vlasy, pichanie kružidlom či ceruzkou, 

3. iná agresia: poškodzovanie alebo skrývanie vecí obete, trhanie, ničenie pomôcok, či oblečenia, 

počarbanie zošita, učebnice, úloh, privlastňovanie si vecí obete, 

4. psychické manipulovanie a týranie: zadávanie nezmyselných príkazov, nútenie k posluhovaniu 

a k noseniu rôznych vecí – desiata, cigarety, peniaze, šminky... 



5. kyberšikanovanie: urážanie, posmievanie, nadávanie adresované obeti pomocou SMS, e-

mailov, v čete, telefonáty, 

6. urážanie, posmievanie, nadávanie obeti viditeľné publiku- pomocou komentárov na profile 

sociálnych sietí (Facebook...), na webstránke, na blogu, 

7. zosmiešnenie, poníženie viditeľné publiku zverejnením fotky, fotomontáže, zosmiešňujúceho 

videa a pod., 

8. šírenie zosmiešňujúcich obsahov- rozposielanie pomocou SMS, MMS, emailov, zdieľania na 

sociálnych sieťach, 

9. kradnutie identity alebo vytvorenie falošnej virtuálnej identity obete, ich zneužitie- napr. 

vystupovanie a komunikovanie v niekoho mene, 

10. posielanie obeti fotografii alebo videí s nevhodným či nepríjemným obsahom (niečo hnusné, 

desivé, znázorňujúce ubližovanie, sexuálne obsahy, násilie, brutalitu a pod.) alebo odkazy na 

ne, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, 

11. zverejňovanie či zneužitie osobných informácií, 

12. sexuálne narážky a komentáre či návrhy na sex, ktoré sú veku neprimerané, nevhodné, 

13. zámerné, systematické vylučovanie z komunikácie a interakcií, 

14. nepriame prejavy: dieťa je počas prestávok často osamotené, nemá kamarátov, zdržuje sa v 

blízkosti učiteľov, prichádza neskoro na vyučovanie, vždy chodí všade posledné alebo zostáva 

samo v triede, pri skupinových športoch býva často volené do skupiny medzi poslednými, ak 

má prehovoriť pred triedou je neisté, pôsobí smutne, nešťastne, stiesnene až depresívne, 

zhoršuje sa niekedy náhle jeho školský prospech, jeho veci sú poškodené, znečistené, prípadne 

rozhádzané, máva znečistený odev, odreniny, modriny, škrabance, ktoré nedokáže uspokojivo 

vysvetliť. 
 

Čl. 4  

Vývoj šikanovania 

1. stupeň: šikanovanie sa začína „nevinným“ odstavovaním obete z nejakej činnosti, ktoré sa 

prejavuje prevažne psychickými formami násilia – ignorovaním, prehliadaním obete, 

vylúčením zo skupiny, neustálymi miernymi nadávkami, posmievaním, ohováraním a 

intrigovaním, braním desiatej alebo iných vecí. 

Ak sa obeť nedokáže brániť, nikomu to nepovie a nikto v triede sa ho nezastane, vzniká riziko 

druhého štádia. 

2. stupeň: postupne (niekedy ako výsledok skúškového stresu, neistoty, nahromadenej agresie 

alebo nudy agresorov) sa začína objavovať a stupňovať fyzická agresia – občasné, ale 

opakované strkanie, potkýnanie, naťahovanie oblečenia, ťahanie za vlasy, podtrhávanie 

stoličky, odstrkovanie, bitky, facky vyhliadnutej obete. 

Ak to učiteľ ani rodič neodhalí alebo to podceňuje, obeť sa (pod vplyvom strachu) nedokáže brániť, 

ostatní v triede mu nepomôžu, šikanovanie sa zosilňuje a prechádza do ďalšej fázy. 

3. stupeň: v triede sa vytvorí jadro – k hlavnému agresorovi sa pridávajú ďalší, utvorí sa skupinka 

dvoch alebo troch šikanovateľov, ktorí už postupujú systematicky a cieľavedome s cieľom 

upevňovať svoju moc a vplyv nielen na vybranú obeť, ale aj na ostatných spolužiakov.  

Ak ani v tejto etape nedôjde k odhaleniu a riešeniu šikanovania v škole alebo na podnet rodiča 

vzniká ďalší stupeň – už rozvinutého šikanovania. 

4. stupeň: k agresívnej skupinke sa pridávajú ďalší a zvyšok triedy začína obeť z rôznych 

dôvodov ignorovať a úplne vylučovať zo svojej spoločnosti, dokonca sa aj zúčastňovať na 

šikanovaní. Šikanovanie sa v „nakazenej“ triede v podstate akceptuje ako normálne 

správanie (nepísaný zákon), začína sa šíriť po celej škole a nadobúdať každodenný 

charakter. 
 



5. stupeň: všetci rešpektujú normy „šikanovania“, agresori strácajú posledné zvyšky zábran, 

šikanovanie u nich môže nadobudnúť charakter závislosti a v škole „malej epidémie“, ktorej 

riešenie si vyžaduje veľa energie, pomoc odborníkov a navyše negatívne ovplyvní aj povesť 

školy. 

 

Čl. 5 

Zodpovednosť školy 

 

1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so 

školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy. 

2. Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci 

školy, ktorí: 

a. realizujú vyučovací proces, 

b. vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách, 

c. vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (školské výlety, 

kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské akcie), 

d. vykonávajú pedagogický dozor počas záujmových krúžkov. 

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

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

že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka). 

4. Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere 

akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a 

každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť 

triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému poradcovi, prípadne vedeniu školy 

 

Čl. 6 

Účastníci prevencie šikanovania 

 

1. vedenie školy – dohliada na realizáciu celoškolskej stratégie proti šikanovaniu, 

2. výchovná poradkyňa – koordinuje preventívne pôsobenie, eviduje potencionálnych agresorov a 

obete, spolupracuje s triednymi učiteľmi, koordinátorom prevencie a CPPPaP, 

3. koordinátor prevencie – pomáha zmierňovať možné príčiny agresie, sprostredkúva kontakty s 

poradenskými inštitúciami, 

4. triedny učiteľ – buduje triedny kolektív na báze vzájomnej dôvery medzi ním, žiakmi a rodičmi, 

5. ostatní vyučujúci – aktívne sa podieľajú na nesúhlasnom postoji voči prejavom šikanovania 

6. vychovávateľky ŠKD – sledujú správanie detí v čase po vyučovaní a spolupracujú s rodičmi, 

7. vedúci záujmových útvarov – viď vychovávateľky, 

8. žiaci – sledujú správanie v rámci triednych kolektívov a sú oboznámení so spôsobmi boja proti 

šikanovaniu 

9. rodičia – sledujú správanie svojich detí a spolupracujú s učiteľmi, 

10. všetci zainteresovaní – spolupracujú s poradnými organmi – Polícia, CPPPaP, CŠPPP, a pod. 

 

Čl. 7 

Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť 

 

1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle 

zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o 

priestupky: 

a) proti občianskemu spolunažívaniu, 

b) proti majetku. 

2. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok svojho 

veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok a neprekročil osemnásty rok svojho 

veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“. 



3. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných činov v 

zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon. Ide najmä o trestný čin: 

a) ohovárania, 

b) nebezpečného vyhrážania, 

c) ublíženia na zdraví, 

d) obmedzovania osobnej slobody, 

e) nátlaku, 

f) vydierania, 

g) lúpeže, 

h) hrubého nátlaku, 

i) krádeže, 

j) poškodzovania cudzej veci, 

k) neoprávneného užívania cudzej veci. 
 
4. Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného 

činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb. 

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

ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku 

sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“. 

6. Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie o prípade šikanovania a neprijme v tomto 

smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. 

7. Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú 

podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia 

na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť 

vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa 

zákona. 

 

Čl. 8 

Postup v prípade zistenia šikanovania 
 

V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania a na školských akciách 

uvedených v čl. 5, bod 2, písm. c) sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický i 

nepedagogický zamestnanec povinný nasledovne postupovať: 

1. Zamestnanec, ktorý zistí šikanovanie, informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa agresora a 

obete (predtým si zistí meno a priezvisko žiakov a triedu, ktorú navštevujú), výchovného poradcu a 

člena vedenia školy. 

2. Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý skutočnosť 

oznámil a výchovného poradcu (pri zachovaní dôvernosti). 

O danom vyšetrení triedni učitelia spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení 

a) zákonnému zástupcovi obete a agresora, 

b) výchovnému poradcovi, 

c)   jeden exemplár vložia do osobného spisu žiaka. 

V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na riešenie.  

3. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom si pozvú na pohovor 

rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov (nie v jednom termíne, oddelene). Aj o tomto 

stretnutí spíšu zápis (pri zachovaní dôvernosti). K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy 

4. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora a 

obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy rozhodne o ďalšom 

postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, resp. zákonom č. 

300/2005 Z. z. - Trestný zákon a zákonom č. 372/1990 Z. z. – Zákon SR o priestupkoch. 



5. Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia 

šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu. 

Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy. 

6. V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto skutočnosti 

informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu , v ich neprítomnosti člena vedenia 

školy. 

Čl. 9  
Metódy riešenia šikanovania 

 

1. Pre vyšetrenie šikanovania žiakov v našej škole sa použijú tieto metódy: 

a. zaistenie ochrany obetiam, 

b. rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi,  

c. nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory 

so svedkami - nikdy nekonfrontovať obeť a agresora, 

d. v prípade kyberšikanovania - na šikanovanie nereagovať interakciou s agresorom, 

dôkazy o incidentoch si archivovať od okamihu, keď si všimnú, že to prekračuje 

zdravé hranice; ukladať správy, maily, čet, vzhľad profilu či stránky, kde sa 

negatívne správanie prejavilo. Také správanie je stíhateľné a uložené materiály 

môžu poslúžiť ako dôkaz nielen pre rodičov a školu, ale aj pre orgány činné v 

trestnom konaní.  

e. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

f. kontaktovanie špecializovaných inštitúcií (CPPPaP, diagnostické centrum, Polícia 

SR atď.) , kontakt zabezpečuje výchovný poradca., prípadne vedenie školy 

g. využitie anonymnej dotazníkovej metódy. 
 
2. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa použije tento postup: 

a. okamžitá pomoc obeti, 

b. dohoda riaditeľa školy s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a s ostatnými 

pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania, 

c. vlastné vyšetrenie, 

d. zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa 

na spoločnej výpovedi, 

e. pokračujúca pomoc a podpora obete, 

f. nahlásenie prípadu polícii - rozhodne riaditeľ školy, 

g. kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov - zabezpečia triedni učitelia, 

h. kontaktovanie špecializovaných inštitúcií. 

 

Čl. 10 

Opatrenia na riešenie situácie 

 

V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania alebo kyberšikanovania, sa použijú tieto 

opatrenia: 

1. Opatrenia pre obete: 

a. individuálna práca s obeťou, 

b. zvážiť možnosť odporučiť rodičom obete vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne 

CPPPaP), 

c. zorganizovať skupinový intervenčný program školy v spolupráci s CPPPaP, 

d. zvýšiť informovanosť a poradenstvo pre rodičov žiakov. 

2. Opatrenia voči agresorovi: 

a. individuálna práca s agresorom, 

b. možnosť odporučiť rodičom agresora spoluprácu s CPPPaP, 

c. zorganizovať skupinový program v spolupráci s CPPPaP, 



d. uloženie výchovných opatrení: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom 

školy, podmienečné vylúčenie, vylúčenie 
e. zníženie známky zo správania, 

f. zvýšiť informovanosť a poradenstvo pre rodičov žiakov. 

3. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch: 

a. odporučiť rodičom umiestniť žiaka na

 dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre, prípadne do 

liečebno-výchovného sanatória, 

b. oznámiť prípad príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálno-právna 

ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v 

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

c. oznámiť prípad príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu 

prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak 

trestný (u maloletých). 

 

 

 

Čl. 11 

Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami 
 

1. Pri podozrení na šikanovanie alebo kyberšikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie 

drogových závislostí a sociálno-patologických javov, výchovný poradca, ale hlavne triedni 

učitelia povinní upozorniť rodičov žiakov, aby si všímali možné príznaky šikanovania a 

súčasne im ponúknuť pomoc. Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj pre rodinu 

agresora. 

2. Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie 

dôvernosti informácií. 

3. V prípade, že na škole pracuje Žiacky parlament (ŽP), koordinátor pre prácu so ŽP zabezpečí, 

aby participoval na riešení negatívnych účinkov správania. 

4. Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu zabezpečuje 

výchovný poradca, koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov 

a vedenie školy. 

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

riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ SR. 

6. Riaditeľ školy je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany 

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

priestupky. 

 

Čl. 12 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Základným preventívnym opatrením našej školy je princíp:  „Sme škola, kde sa 

šikanovanie  netoleruje v žiadnych podobách!“ 

2. Formy správania a konania uvedené v čl. 3 a čl. 4 tejto smernice nie sú v žiadnom prípade 

neškodným humorom a zábavou. 

3. Úlohou vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy je 

vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo prejavom antisociálneho správania 

jednotlivcov alebo skupín žiakov. 

4. Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane sankcií za ich 

porušenie zapracovanými v školskom poriadku školy. 

5. S touto smernicou budú oboznámení všetci zamestnanci základnej školy. 



6. S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov školy všetci triedni učitelia a túto skutočnosť 

zapísať do preberaného učiva v časti „triednická hodina“. 

7. Vedenie školy zabezpečí vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych 

učiteľov, koordinátorov prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov a 

výchovného poradcu. 

8. S touto smernicou oboznámia rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka na rodičovských 

združeniach jednotlivých tried. 

9. Táto smernica bude zverejnená na informačnej tabuli školy (pre žiakov) a internetovej stránke 

školy. 

10. Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2014 a platí na dobu neurčitú. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Danka Jarabová     

       riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


