
Základná škola s materskou školou  Hradná  342 Liptovský Hrádok 
 

Vnútorný poriadok základnej školy 

 
Vnútorný poriadok ZŠ s MŠ  Hradná  342 v Lipt. Hrádku  je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje 

riadny chod školy. Podľa jeho pravidiel sa riadi každý žiak školy. Jeho dodržanie vyžadujú všetci 
pedagogickí zamestnanci školy. Priebežne kontrolujú jeho plnenie. 

Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva. V priestoroch školy 
a na verejnosti zdraví všetkých zamestnancov školy. V školskej budove a v areáli školy zdraví aj všetkých 
dospelých návštevníkov školy. K dospelým osobám sa správa s úctou, dáva im prednosť pred vstupom do 
miestnosti. Slušný žiak nepoužíva vulgárne a hrubé výrazy. Dbá na pokyny pedagogických zamestnancov. 
Podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie. Žiak sa správa aj mimo vyučovania, a to aj 
počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval  zásady  spolunažívania  a mravné  normy  spoločnosti  
a robil  česť  škole  aj sebe. 
Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci 
 žiaci  a zamestnanci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať. 
  

 
Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín 

je v každej triede a na internetovej stránke školy. Začiatok vyučovania je  o 7,50  hod., vyučovacia jednotka 
trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 a 5  minútové. Veľká 
prestávka trvá 20 minút. 

 
Časové rozdelenie dňa: 
¨ Príchod do školy 7, 20 - 7, 45 hod. 
¨ 1. vyučovacia hodina   7, 50 -   8, 35  prestávka   5 minút 
¨ 2. vyučovacia hodina   8, 40 -   9, 25  prestávka 20 minút 
¨ 3. vyučovacia hodina   9, 45 - 10, 30  prestávka   5 minút 
¨ 4. vyučovacia hodina 10, 40 - 11, 25  prestávka 10 minút 
¨ 5. vyučovacia hodina 11, 30 - 12, 15  prestávka   5 minút 
¨ 6. vyučovacia hodina 12, 20 - 13, 05  prestávka 30 minút 
¨ 7. vyučovacia hodina 13, 35 - 14, 20 
Školský klub detí a školská jedáleň vychádzajú z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku 
majú vypracovaný vlastný poriadok 
 
Práva a povinnosti žiakov 

Čl. 1 
Dochádzka žiakov do školy 
1. Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, 
alebo pokynov vyučujúcich pri ostatných podujatiach školy. Povinne sa zúčastňuje na činnostiach, ktoré 
organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, 
exkurziách, atď. Je povinný zúčastňovať sa na Cvičení v prírode a Didaktických hrách v prírode a Účelových 
cvičeniach, ktoré sú súčasťou plánov . 
2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do ŠKD, na nepovinné predmety a záujmové krúžky, ktoré 
zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD a účasť na vyučovaní nepovinných predmetov 
povinná. 
3. Žiak prichádza do školy vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Za výstrednosť sa považuje 
najmä nosenie účesov, odevov a symbolov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine. Na 
hodiny telesnej výchovy si nosí podľa pokynov učiteľa čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje bezpečné 
cvičenie. Na hodinách technickej výchovy, výtvarnej výchovy a pri laboratórnych prácach žiak používa 
podľa pokynov učiteľa vhodný odev. 
5. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské pomôcky  podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľa. 
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6. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať(walkmany, discmany, magnetofóny, 
MP3 prehrávače a pod.). Klenoty, väčšie sumy peňazí a ďalšie cennosti nosí na vlastnú zodpovednosť. 
Mobilné telefóny musia byť počas vyučovania vypnuté. Ak žiaci porušia tento príkaz, vyučujúci im ich 
odoberie a vráti iba zákonnému zástupcovi žiaka, ktorého upozorní na porušenie zákazu ich dieťaťom. 
Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa 
alebo jeho zádtupcu. 
7. Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za 
vzniknutú škodu. 
8. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, drogy, alkohol, 
omamné látky alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 
9. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby, ako sú 
zdravotne vyhovujúce prezuvky, mydlo a uterák. 
10. Žiak môže vyučovanie a podujatia školy vymeškať len pre chorobu, prípadne lekárom nariadenom zákaze 
jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, pri mimoriadne nepriaznivom počasí, 
nepredvídaných dopravných pomeroch, pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a 
reprezentácii vlasti, alebo iných závažných udalostiach, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe 
posúdenia riaditeľa školy. 
11. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada zákonný zástupca žiaka písomnou formou 
v žiackej knižke  z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na niekoľko hodín od triedneho 
učiteľa. 
12. Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, sú rodičia povinní oznámiť to včas triednemu 
učiteľovi, najneskôr však do 24 hodín. Ak ostal doma pre vopred známu príčinu bez oznámenia, triedny 
učiteľ nemusí vymeškané hodiny ospravedlniť. 
13. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo 
písomným ospravedlnením rodiča (zákonného zástupcu žiaka) v žiackej knižke. 
14. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na 1 deň, požiada 
o to písomne triedneho učiteľa. Ak na 2 a viac dní, požiada prostredníctvom triedneho učiteľa riaditeľa školy, 
v oboch prípadoch najmenej 2 dni vopred. Na uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac ako 1 deň je vždy 
potrebné k žiadosti zákonného zástupcu priložiť príslušný úradný doklad. Dodatočné uvoľnenie žiaka a jeho 
ospravedlnenie je možné len vo výnimočných prípadoch. 
15. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez 
zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti a to: 
a/ osobne 
b/ telefonicky na čísle: 5222006, 5222649 
c/ písomne 
16. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi 
písomne do 3 dní od nástupu dieťaťa do školy. V opačnom prípade sa považuje neprítomnosť žiaka na 
vyučovaní za neospravedlnenú. 
17. Ak neprítomnosť žiaka trvá 5 po sebe nasledujúcich dní a viac, nestačí ospravedlnenie od zákonného 
zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti 
 ( v lehote určenej v bode 15 ). 
18. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný  za školský polrok na vyučovaní:  menej ako 3 vyučovacie 
hodiny, udelí žiakovi triedny učiteľ napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom. 
19. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný za školský polrok 3 až 6 vyučovacích hodín udelí žiakovi 
riaditeľ školy pokarhanie riaditeľom školy. 
20. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka  od 7 - 20 vyučovacích hodinách, alebo  3 vyučovacie dni 
za školský polrok zníži sa žiakovi známka zo správania na stupeň 2 /uspokojivé /,  
 za 21 – 40 hod. neospravedlnenej absencie v polroku navrhuje triedny učiteľ stupeň  3 ( menej uspokojivé /, 
nad  40 neospravedlnených hodín  stupeň 4 / neuspokojivé/ zo správania. 
21. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy 
obci a úradu sociálnych vecí, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to podľa § 18 ods. 2 
zákona č. 281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa príspevku k prídavku na dieťa, v znení zákona č. 658/2002 Z.z. 
 ( zanedbávanie povinnej školskej dochádzky) považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky. 



Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na 
zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do 
školy nie je spôsobená zanedbávaním povinnej školskej dochádzky zo strany jeho zákonného zástupcu. 
 

Čl.2 
Povinnosti žiaka pri príchode do školy 
1. Žiaci prichádzajú do školy tak, aby 15 minút pred začiatkom vyučovania boli vo svojej triede, najneskôr do 
7,45 hod.(ak žiak dochádza autobusom, podľa príchodu autobusu). 
 2. Žiaci vstupujú do budovy školy o 7,30 hod., / pre týmto termínom môžu vojsť do budovy dochádzajúci 
žiaci – čakajú v prízemí v tichosti na lavičkách/ pri nepriaznivom počasí (dážď, sneženie, silný vietor, chlad) 
môžu so súhlasom zamestnanca vykonávajúceho dozor vojsť do budovy aj pred uvedeným časom s tým, že 
sú sústredení na dolnej chodbe budovy.  
3. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavnými vchodmi. 
4. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa ku svojej triede najskôr o 7.35 
hod. / prvé zvonenie/, kde sa prezuje do hygienicky vhodných prezuviek, uloží si svoje veci na určené miesto.  
Šatstvo i obuv má označené, aby nedošlo k zámene. 
5. Pred triedou sa zbytočne nezdržiava a čo najskôr zaujme svoje miesto v triede. Pripraví si všetky potrebné 
pomôcky na prvú vyučovaciu hodinu. Počas vyučovania je povinný udržiavať poriadok na lavici, v lavici a 
vo svojom okolí. 
6. Ak má prvú hodinu v odbornej učebni alebo telocvični, odloží si svoje veci najskôr v kmeňovej triede a do 
odbornej učebne alebo telocvične si berie so sebou len potrebné veci. 
7. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede aj u triedneho učiteľa. Tri  
bezdôvodné  neskoré  príchody  na  vyučovanie  sa  považujú za 1 neosprav.  hodinu. 
8. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané v areáli školy používať skateboardy, korčule, jazdiť na bicykloch a 
akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. Žiaci, ktorí dochádzajú do školy bicyklom  sú povinní z neho pri 
hlavnej bráne zísť a dotlačiť ho k stojanu, kde ho uložia a uzamknú . 
Škola nenesie zodpovednosť za odcudzenie alebo poškodenie bicyklov. 
9. Žiaci čakajú na záujmové činnosti svojho vyučujúceho slušne pred budovou školy alebo v tichosti na 
chodbe pred triedou,  prípadne v ŠKD po dohode s vychovávateľkou ŠKD. 
10. Žiaci na popoludňajšie vyučovanie čakajú v tichosti v triede. 
 

Čl. 3 
Správanie sa žiakov na vyučovacích hodinách 
1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia dochvíľne, riadne pripravený, so všetkými 
učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si 
žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v školskej taške, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice z 
vnútornej strany. 
2. Na každej vyučovacej hodine má žiak so sebou žiacku knižku. 
3. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu nenosí pomôcky na vyučovanie, môže mu 
triedny učiteľ udeliť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z výchovných opatrení alebo zníženú známku zo 
správania. 
4. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí ne mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a v tichosti 
čaká na príchod vyučujúceho. Po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení 
hodiny ho zdraví povstaním. Tento spôsob pozdravu nepoužívajú na hodinách výtvarnej výchovy, technickej 
výchovy, telesnej výchovy, geometrie a rysovania a pri písaní diktátov a kontrolných prác. 
5. Žiak má v triede triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne 
meniť. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci. 
6. Na vyučovaní sedí žiak slušne, pozorne sleduje výklad učiteľa, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne 
pracuje a zapája sa do vyučovania. Svojou činnosťou neruší vyučovanie. Ak chce prehovoriť, musí sa 
prihlásiť, odpovedá až na vyzvanie učiteľom. 
7. Počas vyučovania žiak pracuje svedomito. Neotáča sa za spolužiakmi, nehojdá sa na stoličke. Za  
priestupok sa považuje napovedanie a odpisovanie. 
8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku 
vyučovacej hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracúvajú doma, 
neodpisujú ich v škole. Počas hodiny nemusí vyučujúci prijať jeho ospravedlnenie. 



10. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len, ak je písomne ospravedlnený od svojho zákonného 
zástupcu a so súhlasom učiteľa. Žiak opustí školskú budovu len z vážnych dôvodov (návšteva lekára) so 
súhlasom triedneho učiteľa a rodiča. V prípade neprítomnosti triedneho učiteľa rozhodne o uvoľnení 
vyučujúci príslušnej hodiny. 
11. Žiak šetrí a udržuje svoje pracovné miesto a jeho okolie, triedu a všetky školské priestory v čistote a 
poriadku. 
12. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v 
učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Je zakázané vykláňať sa z okien, vyhadzovať papiere a 
vykrikovať po okoloidúcich. Tak isto je zakázané sedieť na parapetných doskách a nakláňať sa cez zábradlie 
na chodbách. 
13. Na hodinách telesnej výchovy cvičia žiaci v úbore dohodnutom s vyučujúcim. 
14. Na hodinách telesnej výchovy, technickej výchovy, pracovnom vyučovaní, prilaboratórnych prácach a pri 
pokusoch na chémii žiak osobitne svedomito dodržiava bezpečnostné pokyny vyučujúceho. 
15. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od 
rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu predložiť potvrdenie od 
lekára. Necvičiacich žiakov môže vyučujúci využiť, podľa dôvodu, pre ktorý necvičia, na niektoré pomocné 
úkony. 
16. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, 
žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú 
zodpovednosť. 
17. Žiak sa k zamestnancom školy správa zdvorilo. Pri stretnutí ich slušne pozdraví a aj v styku so 
spolužiakmi je povinný dodržiavať pravidlá slušného správania. Nesmie ich slovne napádať, urážať, 
biť, zosmiešňovať a používať vulgárne výrazy. Ak bude v takýchto prípadoch zistené šikanovanie, 
bude vedenie školy v spolupráci s pedagógmi postupovať podľa Metodického usmernenia č. 7/2006-R k 
prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach 
18. Ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. 
Ten sprostredkuje spísanie zápisu o strate so zástupcom RŠ, ktorý vykoná ďalšie opatrenia. 
19. Na hodiny telesnej výchovy, technickej výchovy, pracovného vyučovania a laboratórnych prác si žiaci 
zložia z rúk hodinky a iné šperky. 
20. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa. Ak triedny 
učiteľ nie je kompetentný riešiť záležitosť vo vlastnej právomoci, potom ju rieši so zástupkyňou riaditeľky 
školy alebo riaditeľkou školy. 
21. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch atď. dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných 
pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia pedagogickým 
pracovníkom. 

Čl.4 
Správanie sa žiakov počas prestávok 
1. Prestávky využívajú žiaci na oddych a na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, upratanie 
lavice, svojho miesta, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny, prípadne zopakovanie si učiva. Na WC sa 
žiak zbytočne nezdržiava. 
2. Cez prestávku chodia určení žiaci do kabinetov pre pomôcky. Podľa potreby môžu cez prestávku vyhľadať 
triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie. O dôvode svojho odchodu z chodby 
informujú dozor konajúceho učiteľa. 
3. Cez malé prestávky sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú si veci na ďalšiu hodinu. Iba počas veľkej 
prestávky vychádzajú žiaci podľa záujmu na chodbu, po prvom zvonení postupne odchádzajú do tried. 
4. Cez prestávku po druhej vyučovacej hodine („veľká“) žiaci desiatujú, všetci udržujú čistotu a poriadok v 
triedach. 
5. Papiere a iné odpadky hádžu do košov. Je zakázané hádzať odpadky a rôzne predmety na zem, von oknom, 
po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel. 
6. Priestory školy a areál školy je zakázané opúšťať. Je zakázané bezdôvodne prechádzať z budovy do 
prístavby a naopak. 
7. Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa (z bezpečnostných dôvodov). 
8. Na chodbách sa žiaci prechádzajú pokojne, nevstupujú do susedných tried a neprechádzajú do iných 
poschodí. 



9. Učiteľov a ostatných zamestnancov školy oslovujú „pán učiteľ, pani učiteľka, pán školník, pani 
upratovačka “ a pod. 
10. Ak majú žiaci vyučovanie v odbornej učebni alebo telocvični, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa 
pod vedením vyučujúcich presunú do vyhradených priestorov. Prechod žiakov do telocvične, sa uskutočňuje 
po skončení prestávky len v prítomnosti vyučujúceho. 
11. Žiaci majú  zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky. 
12. Priestory  školy je zakázané opúšťať.  Veľkú  prestávku  žiak  využíva na voľný pohyb, riadi sa pokynmi 
učiteľov konajúcich dozor a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia svojich spolužiakov. 
13. Žiak  má vždy, aj  cez prestávky vystupovať voči dospelým  slušne  ( voči pedagogickým i 
nepedagogickým zamestnancom ), ako aj voči spolužiakom. 
14. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Cez 
prestávky je zakázané si vybavovať vzájomné osobné nezhody. 
15. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy. 
 

Čl. 5 
Odchod žiakov zo školy 
1. Pred odchodom z učebne žiak zanechá svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa. 
2. Po ukončení vyučovania upraví každý žiak svoje pracovné miesto, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a 
organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie k lavičkám pred triedu, kde sa prezuje, oblečie sa a opúšťa 
školskú budovu alebo ide na obed. 
3. Po skončení vyučovania sa žiaci nesmú zdržiavať v priestoroch školy  bez dozoru vedúcich krúžkov alebo 
vyučujúcich. 
4. Zo školskej akcie organizovanej mimo budovy školy, ktorá sa končí neskôr ako povinné školské 
vyučovanie, môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto odchodu musí byť určené tak, aby 
zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov. 
 

Čl. 6 
Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie učební, chodieb a školského dvora 
1. Žiak je povinný  šetriť  školskú  budovu, všetko vonkajšie  a  vnútorné zariadenie.  Akékoľvek 
poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie, je žiak povinný poškodený predmet resp. zariadenie 
na vlastné náklady opraviť, ak oprava nie je možná kúpi inventárnu položku ako náhradu. V plnej miere je 
povinný škodu uhradiť v tom prípade, ak bolo poškodenie úmyselné, alebo spôsobené nedodržaním pravidiel 
správania sa v škole. Ak sa vinník nezistí, škoda sa uhradí kolektívne. 
2. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby. Učebnice si na začiatku školského roka vloží do obalu, 
nepíše ani nečarbe do nich, stará sa o ne. Ostatné školské potreby udržiava v dobrom stave. Nepíše a nekreslí 
po laviciach 
3. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu viac ako 20 % musí rozdiel uhradiť. Ak učebnicu 
stratí, musí ju zaplatiť ako novú. 
4. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné úmyselné a z nedbanlivosti 
spôsobené škody je povinný uhradiť podľa rozsahu zavinenia zákonný zástupca nezodpovedného žiaka. Ak 
sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 
5. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí 
školský rok. 
6. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu 
žiackeho nábytku ( stoličky, stoly ) a ostatného inventáru učebne. 
7. Každé poškodenie vybavenia a zariadenia triedy, učebných pomôcok a pod. nahlásia týždenníci 
bezodkladne triednemu učiteľovi. 
 

Čl. 7 
Starostlivosť o zovňajšok 
1. Žiak chodí do školy veku primerane oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok. Na hod. 
výtvarnej, pracovnej a telesnej výchovy si nosí  pracovný a športový odev. 
2. Doporučuje rodičom, aby u svojich detí pestovali dodržiavanie zásad pravidelnej hygieny. 
 

 



Čl. 8 
Správanie žiaka v školských priestoroch v čase mimo vyučovania 
1. Žiak sa môže zdržiavať v školských priestoroch v čase mimo vyučovania len pri jeho účasti  na 
popoludňajších akciách triedy alebo školy. 
2. Žiak sa prezúva do hygienicky neškodných prezuviek aj na mimoškolské akcie. 
3. Na akcii dodržiava pokyny pedagogického dozoru. 
4. Žiakom nie je dovolené pohybovať sa v iných priestoroch, ako je priestor určený na popoludňajšiu aktivitu. 
5. Na akcii dodržiava pravidlá slušného správania. 
6. Po skončení akcie sa zbytočne nezdržiava v školskej budove ani pred školskou budovou. 
 

Čl. 9 
Správanie sa žiakov mimo školy 
1. Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby 
neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe. Nepoškodzuje 
verejný a súkromný majetok. 
2. Pri dokázaní, že zničil časť školskej budovy, alebo verejné priestranstvo rôznymi nátermi, nápismi a 
urážlivými výrokmi na vyučujúcich a iných osôb, je povinný toto odstrániť. Voči žiakovi bude vyvodené 
prísne výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania. 
3. Pri pohybe na verejnosti, po chodníkoch sa žiaci nenaháňajú, nepokrikujú a dospelými komunikujú slušne, 
nepoužívajú vulgárne výrazy a posunky, všetkých dospelých slušne pozdravia. 
4. Na autobusovej zastávke a v jej okolí udržujú čistotu a poriadok, nerušia ostatných čakajúcich krikom, k 
spolužiakom sa správajú ohľaduplne, nevyvolávajú hádky a bitky. 
5. Pri nastupovaní do dopravného prostriedku sa ohľaduplne správajú k svojim spolužiakom a ostatným 
cestujúcim, bez vyzvania uvoľnia miesto starším. Neničia sedadlá a ostatné vybavenie dopravného 
prostriedku. 
6. Škola doporučuje, aby pobyt žiaka mimo domu bez sprievodu svojich rodičov vo večerných hodinách bol 
v jesennom období do 20.00 hod, v jarnom a letnom období do 21.00 hod 
7. Žiak aj mimo školy chráni svoje zdravie a zdravie iných. Dbá na bezpečnosť, dodržuje predpisy pre 
chodcov. 
8. Žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky a navštevovať veku neprimerané podujatia a 
zariadenia. 
9. Škola  doporučuje  žiakom  nekomunikovať a  neprijímať  žiadne  ponuky  od neznámej osoby. 
 

Čl. 10 
Stravovanie v školskej jedálni 
1. Zákonný zástupca žiaka alebo žiak  dbá na to, aby mal žiak  dostatočný kredit na čipovej karte od prvého 
dňa nasledujúceho mesiaca. 
2. Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne. 
3. V prípade nevhodného správania sa žiaka môže  byť tento  zo školského stravovania vylúčený. 
4. Žiak  stravujúci  sa  v školskej  jedálni  si  odloží  veci na vešiak, disciplinovane sa presunie do školskej 
jedálne. Nepredbieha sa a disciplinovane čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho 
stravovania. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní sa žiak oblečie a 
odchádza domov. 
 

Čl. 11 
Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách 
1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje 
zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 
2. Žiakom sú prísne zakázané všetky činnosti , ktoré sú zdraviu škodlivé, a to fajčiť, požívať alkohol, 
drogy a iné návykové látky, Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných návykových látok sa 
považuje za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy. 
3. Ak má žiak podozrenie, že niekto z jeho spolužiakov užil látku ohrozujúcu zdravie, ihneď to oznámi 
niektorému pedagogickému zamestnancovi v poradí vyučujúci, dozor konajúci učiteľ, triedny učiteľ, 
člen vedenia školy. 
4. Žiaci majú prísne zakázané riešiť spory so spolužiakmi použitím fyzickej sily. 



5. Žiaci majú prísne zakázané ponižovať a psychicky ubližovať svojim spolužiakom (umlčovať, 
šikanovať z dôvodu inej rasy, náboženstva, postihnutia atď.). 
6. Žiaci nesmú tolerovať šikanovanie, ale sú povinní zavolať na pomoc dospelého. 
7. Všetci žiaci sú zo zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka 
triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej 
vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých 
činnostiach sú žiaci oboznámenís pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať 
všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie 
úrazom. 
8. Pri nevoľnosti, ublížení si alebo úraze žiak alebo spolužiak ihneď oznámi túto skutočnosť niektorému z 
pedagogických zamestnancov v poradí vyučujúci, dozor konajúci učiteľ, triedny učiteľ, člen vedenia školy, 
prípadne iná dospelá osoba. 
9. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený ako zdravotník, žiakovi prvá pomoc. Pri podozrení 
na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze lebo ochorení informuje 
rodičov žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho  zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká z vyučovania 
viac ako 3 dni, spíše sa Záznam o úraze. 
10. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávky, po 
vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovnovzdelávacej činnosti v ŠKD a pri 
školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia konajúci dozor.  Všetci žiaci školy sú 
povinní rešpektovať učiteľov konajúcich dozor i prevádzkových zamestnancov / školník, upratovačka/. 
11. Pri prechode žiakov z budov do telocvične a na ihrisko a späť vykonáva dozor vyučujúci telesnej 
výchovy. 
12. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický 
zamestnanec; ak je počet viac ako 25 žiakov, je okrem pedagogického zamestnanca zabezpečená účasť ďalšej 
plnoletej osoby. 
13. Osobitne sú žiaci povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny na ochranu zdravia na lyžiarskych, 
plaveckých výcvikoch a v školách prírode. 
 

Čl. 12 
Práva žiaka 
1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva. 
2. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď. 
3. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, triednických hodinách a 
v školskom časopise. 
4. Žiak má právo na omyl. 
5. Žiak má právo určiť si spôsob prípravy na skúšanie. 
6. Žiak má právo na objektívne hodnotenie. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je 
hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie 
písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do 
nich nahliadnuť. 
7. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov. 
8. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek. 
9. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa, alebo spolužiakov. 
10. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy. 
11. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných. 
12. Žiaci majú možnosť sami zostaviť pravidlá správania v triede. 
13. 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, má 
právo na bezplatné vzdelávanie. 
14. Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a 
fyzických schopností. 
15. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so 
zohľadnením ich postihnutia. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie 
žiaka, aj v klasifikácii správania. Žiakovi nemožno znížiť známku zo správania a ani z iného vyučovacieho 



predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné 
výsledky, dôsledkom zdravotného postihnutia. 
16. Žiak 5.-9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch 
predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým školským rokom opravné skúšky. 
17. Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 
18. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 
19. Žiak má 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. (v prípade neprimeraného správania, môže byť z týchto aktivít vylúčený). 
20. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, 
koordinátora drogovej prevencie. 
21. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Preto 
treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, 
výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu zástupcovia žiakov. 
 

Čl. 13 
Triedna samospráva žiakov a iné povinnosti žiakov 
1. Žiacky kolektív si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a 
ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa. Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie 
spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. 
Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho 
učiteľa. 
2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ v piatok. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. 
Ich povinnosti sú najmä: 
- pred vyučovaním umyjú tabuľu, pripravia kriedu a ostatné potreby, 
- na každej hodine hlásia neprítomných, 
- oznámia po 5 minútach RŠ alebo ZRŠ neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine 
- cez prestávky vetrajú triedu, 
- po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia pomôcky, zavrú obloky, vytiahnu žalúzie a prekontrolujú 
uzávery vody, 
- dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety, 
- nahlásia triednemu učiteľovi poškodenie triedneho inventára. 
 

Čl. 14 
Výchovné opatrenia 
Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ, ktoré 
boli schválené MŠ SR 25. 5. 1994 pod číslom 2489/1994 – 211 
1. Pochvaly a iné ocenenia 
Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú 
prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje: 
· individuálnu ústnu pochvalu učiteľom, 
· pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname, 
· pochvala od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 
· pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy, 
Najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie primátorovi  mesta 
2. Opatrenia na posilnenie disciplíny 
Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo 
správania. Pred udelením niektorého opatrenia treba previnenie alebo poklesok objektívne prešetriť. Pri 
posudzovaní previnenia sa podľa potreby prizve zákonný zástupca žiaka. Za jedno previnenie možno udeliť 
žiakovi len jedno výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá 
niektoré z týchto opatrení: 
· individuálne napomenutie učiteľom, 
· zápis do Poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu, 
· zápis do žiackej knižky, 
· napomenutie od triedneho učiteľa, 



· pokarhanie od triedneho učiteľa, 
· pokarhanie od riaditeľa školy. 
· zníženie známky zo správania podľa zásad klasifikačného poriadku 
 

Čl. 15 
Školský klub detí 
1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného 
mesačného príspevku. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením v klube detí, ktorého zriaďovateľom je mesto Liptovský Hrádok je určený na jedného žiaka 
100,- Sk.  
2. Začiatok činnosti v ŠKD  6.15  – 16.15 hod. 
3. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť 
vychovávateľke písomne. 
4. Na žiaka ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy. 
5. Pri nedodržaní vnútorného poriadku školy môže byť žiak z ŠKD vylúčený. 
6. ŠKD pracuje na základe vnútorného poriadku ŠKD. 
 

Čl.16 
Styk žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi: 
1. Styk rodičov žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný iba po skončení vyučovania. Vo 
výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas. 
2. Do zborovne, telocvične, dielne, kuchynky,  knižnice, počítačovej učebne môžu žiaci vstupovať iba 
v sprievode vyučujúceho !!! 
 
           Čl.17 
Úlohy pedagogických zamestnancov 

1. Plnia úlohy vyplývajúce z ich pracovnej náplne.  
2. Dôsledne dodržiavajú práva dieťaťa, nepoužívajú fyzické tresty.  
3. Načas nastupujú na vyučovaciu hodinu, včas ju ukončia.  
4. Nenosia na vyučovacie hodiny mobilný telefón, ani jedlo a kávu.  
5. Absenciu žiakov a ostatné zápisy do triednej knihy vykonajú na začiatku hodiny.  
6. Dôsledne vykonávajú dozory, vypísané suplovanie je záväzné.  
7. Suplované hodiny využívajú na preberanie alebo opakovanie učiva daného predmetu podľa platných 

učebných osnov a časovo - tematických plánov.  
8. Po ukončení vyučovania dozrú na poriadok v triede ( zabezpečia uzavretie okien, vyloženie stoličiek na 

lavice, uzamknutie triedy ), odvedú žiakov do šatne a do školskej jedálne. Ak je poslednou hodinou 
telesná výchova alebo vyučovanie v odborných učebniach, urobí tak vyučujúci predchádzajúcej hodiny.  

9. Triednu knihu a klasifikačný hárok uložia do priečinku v zborovni.  
10. Na dozor nastupujú včas a preberajú zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov.  
11. Vybavujú potvrdenia a písomné požiadavky rodičov v styku s vedením a sekretárkou školy.  
12. Spolupracujú so všetkými vyučujúcimi a vychovávateľmi v triede.  
13. Úzko spolupracujú s rodičmi žiakov.  

Čl.18 

Práva a odporúčania pre rodičov 

1. Zúčastňujú sa na činnosti školy.  
2. O konzultácie žiadajú učiteľa prostredníctvom žiackej knižky alebo telefonicky.  
3. Pri pochybnostiach požiadajú o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu.  
4. Písomne požiadajú o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania.  
5. Spolupracujú s radou rodičov a radou školy.  
6. Zúčastňujú sa triednych aktívov.  



7. Informujú triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by mal triedny 
učiteľ poznať.  

8. Pravidelne kontrolujú žiacku knižku alebo zápisníček svojho dieťaťa.  
9. Nenarušujú vyučovací proces.  
10. Sú povinní neúčasť dieťaťa na vyučovaní hlásiť do 24 hodín a ospravedlniť ihneď písomne, najneskôr do 

3 dní po nástupe na vyučovanie.  
11. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a školského 

klubu bez povolenia riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu. 
12.  Nedovolia svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním alebo výchovným procesom v 

škole, alebo veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov školy. 
13. Poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimotriednych výchovných 

podujatí. 
14. Pomáhať škole pri spolupráci s podnikmi a spoločenskými organizáciami. 

Spolupráca školy a rodiny. 
1. Škola sústavne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka a 
internetová žiacka knižka. Do nej sa vpisujú iba dôležité oznamy. Iné dôležité oznamy sú umiestnené na 
výveskách v dolných chodbách obidvoch budov A aj B alebo sú zverejnené na internetovej stránke školy: 
www.zshradna..sk 
2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. 
Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. 
3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s 
rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine... 
4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli 
výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou. 
 

Čl. 19 
Záverečné ustanovenie 
1. Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy schvaľuje RŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy. 
2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s Vnútorným poriadkom školy žiakov triedy ako aj ich rodičov. 

 

 
 
 
 
 
 
 

            riaditeľka školy 
 

   

3. Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2012 

V Lipt. Hrádku,  1. 9. 2012       Mgr. Viera Jurišová, 

Tento vnútorný poriadok bol prerokovaný a schválený pedagogickou radou.

 

http://www.zshradna..sk

