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1 Úvodné ustanovenie 

Vnútorný poriadok vydaný riaditeľkou školy na základe zákona č. 245/2008 o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe metodického 
usmernenia č.7/2006 z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a 
pedagogických zariadeniach upravuje práva a povinnosb žiakov, učiteľov a rodičov  školy a výchovné 
opatrenia na zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov v duchu humanizmu a tolerancie a ochrany 
ľudských práv. 

Súkromná základná škola sa zaväzuje, že bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a 
Lisbnu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. 

Cieľom vnútorného školského poriadku školy je vytvorenie opbmálnych podmienok pre 
výchovný a vzdelávací proces a efekTvne využívanie vyučovacej doby tak, aby si žiaci v maximálnej 
miere osvojili potrebné vedomosb, zručnosb a návyky, základné normy fungovania medziľudských 
vzťahov a dokázali v nich prejaviť svoju osobnosť v poziTvnom zmysle. 

Časový rozpis hodín 
  
1. vyuč. blok      8:00  -  09:30 
(1. - 2. vyuč. hodina)    (1. hod. končí 8:45) 

veľká prestávka                  09:30  - 09:50 

2. vyuč. blok      09:50 -  11:20  
(3. – 4. vyuč. hodina)    (3. hod. končí 10:35)      
prestávka            11:20 – 11:35 

3. vyuč. blok.                   11:35 – 13:05 
(5. – 6. vyuč. hodina)    (5. hod. končí 12:20)  

Obed      13:05 – 13:50 

3 Práva a povinnosQ žiakov 

3. 1 Práva žiakov 

Žiaci majú právo na: 
• na  rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, 
• na individuálny prístup rešpektujúci ich schopnosb a možnosb, nadanie a zdravotný 

stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom, 
• na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie 

predmety - okrem učebníc a pracovných zošitov nehradených MŠ SR, 
• na úctu k ich vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosb, 
• na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním so zárukou 

diskrétnosb, 
• na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
• na organizáciu výchovy a vzdelávania primeraných ich veku, schopnosbam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 
• na úctu k ich osobe a na zabezpečenie ochrany prob fyzickému, psychickému a 

sexuálnemu násiliu, 
• na informácie o  kritériách  a spôsobe klasifikácie vo všetkých predmetoch, 
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• na informáciu o priebežnej klasifikácii, na bezprostredné oznámenie známky z ústnej 
odpovede a právo poznať výsledky klasifikácie a zdôvodnenie hodnotenia písomných 
prác a testov do 10 pracovných dní od napísania. 

• prezentovať svoje pripomienky a námety triednym učiteľom a vedeniu školy,  
• žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo na výchovu a  vzdelávanie 

s využiTm špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú ich potrebám, a na vytvorenie 
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, 

• ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosb o správnosb hodnotenia na 
konci 1. alebo 2. polroka, má právo do 3 dní od vydania vysvedčenia písomne 
požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. 

3. 2 PovinnosQ žiakov  

Od žiakov sa očakáva, že 

• budú dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, 
• budú prezentovať dobré meno školy na verejnosb, 
• budú rešpektovať  vzájomné dohody a postupy v triedach,  
• budú nosiť na bežné vyučovanie, na všetky slávnosb – prvý aj posledný deň školy, na 

koncoročné fotenie a iné vopred dohodnuté príležitosb rovnošaty Life Academy,  
• budú chrániť a šetriť majetok školy, zámerne spôsobenú škodu na majetku finančne 

nahradia alebo zabezpečia nápravu, 
• budú chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli 

bezplatne zapožičané, 
• nebudú svojím konaním obmedzovať práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove 

a vzdelávaní, 
• nebudú svojím konaním ohrozovať svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie 

a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 
• budú rozvíjať svoje schopnosb, 
• budú rešpektovať pravidlo - nikto nemá právo niekoho ponižovať a urážať, každý je 

každému rovný, 
• budú rešpektovať pravidlo – o bezpečnom správaní sa voči svojej osobe, ale aj ostatným, 
• ich práce nebudú urážať národnostné menšiny, podceňovať ľudí s iným vierovyznaním, 

nesmú mať rasisbcký podtón, 
• pri komunikácii so svojím okolím nebudú používať vulgárne výrazy, nadávky a  nevhodné 

slová, 
• si budú osvojovať vedomosb a zručnosb, 
• samozrejmosťou bude pozdrav medzi žiakmi navzájom, žiakmi, učiteľmi i ostatnými 

zamestnancami školy, 
• samozrejmosťou bude slušné a korektné správanie sa voči učiteľom i všetkým dospelým v 

škole, 
• budú rešpektovať názor ostatných a konflikty riešiť rozumnou cestou, 
• nebudú podceňovať spolužiakov, zabránia akýmkoľvek prejavom a formám šikanovania, 
• dokážu byť voči sebe samému sebakribcký, budú sa snažiť na sebe pracovať a pracovať so 

sebareflexiou,  
• dokážu odhadnúť svoje možnosb a schopnosb, 
• dokážu prijímať konštrukTvnu kribku, 
• sa budú učiť schopnosb sebaovládania, 
• akýkoľvek problém oznámia triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy, 
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• oznámia učiteľovi každý aj drobný úraz, finančnú a materiálnu stratu. 

4. PovinnosQ učiteľov  

Od učiteľov sa očakáva, že 

• budú rešpektovať školský poriadok, 
• budú viesť vyučovanie zaujímavou, inovaTvnou formou, využívať netradičné postupy, 

metódy a prostriedky svojho pôsobenia vyberať tak, aby čo najviac zohľadnili osobnosť 
žiakov, 

• po napísaní písomnej práce oznámia výsledky žiakom do 10 pracovných dní, 
• budú neodkladne kontaktovať rodičov v prípade akéhokoľvek problému pri dochádzke, 

prospechu alebo správaní sa žiakov, 
• počas výletov a exkurzií v prípade, že žiak ohrozuje svojím správaním seba alebo 

ostatných bude okamžite kontaktovať zákonného zástupcu žiaka a bude hľadať 
individuálnou cestou riešenie problému, 

• budú oboznamovať žiakov na začiatku každého školského roku so systémom hodnotenia 
daného predmetu a žiakov oboznámia s výsledným hodnotením jeho práce za dané 
klasifikačné obdobie, 

• budú žiakov vopred informovať o písomnom skúšaní formou kontrolného testu najmenej 
týždeň vopred, 

• budú so žiakmi viesť dialóg. 

5 Práva a povinnosQ zákonného zástupcu žiaka 

5. 1 Práva zákonného zástupcu 

Zákonný zástupca žiaka má právo : 

• žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie 
a vedomosb vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade 
s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona, 

• oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, 
• voliť si svojich zástupcov do orgánov školskej samosprávy, 
• sa akTvne zapájať do diania školy, 
• konzultovať vyučovacie výsledky žiaka,  
• byť informovaný o všetkých akciách školy písomnou formou (informovaný súhlas rodiča), 
• byť prítomný pri riešení vyučovacích, výchovných a iných problémov žiaka,  
• byť písomne upozornený na porušenie školského poriadku svojím dieťaťom, 
• byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka prostredníctvom žiackej 

knižky, 
• na poskytnube poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní žiaka, 
• zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,  
• vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov 

školskej samosprávy, 

                                                                                        �                                                             Školský poriadok 4



• v prípade pochybnosT o správnosb klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 
klasifikačného obdobia požiadať do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané 
vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, 

• byť prítomný na komisionálnom preskúšaní žiaka po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 
školy 

• požiadať riaditeľa školy o štúdium podľa individuálneho študijného plánu, umožnenie 
absolvovať plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí, o prestup na inú školu, na 
základe odborného vyjadrenia lekára požiadať riaditeľa školy o čiastočné alebo úplné 
oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy. Žiak je povinný byť prítomný na vyučovacej 
hodine.  

5.2 PovinnosQ zákonného zástupcu žiaka 

Zákonný zástupca žiaka je povinný : 

• vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 
školských povinnosT. 

• oznámiť neprítomnosť žiaka v škole triednemu učiteľovi najneskôr ráno v deň 
neprítomnosb žiaka, dôvody neprítomnosb žiaka na výchove a vzdelávaní doložiť v čo 
najkratšej miere dokladmi v súlade so školským poriadkom, 

• zabezpečiť včasný príchod žiaka do školy, 
• poskytnúť škole svoje kontaktné údaje a v prípade potreby ich aktualizovať, 
• dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiaka určené školským 

poriadkom, 
• informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosb žiaka, jeho zdravotných problémoch 

alebo závažných skutočnosbach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy 
a vzdelávania (najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod 
rodičov, úmrbe v rodine a pod.) Tieto informácie podľa charakteru závažnosb sú pre 
učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť. 

• nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil, 
• dodržiavať ustanovenia zmluvy o štúdiu. 

6 Pravidlá a povinnosQ, ktoré súvisia s  organizáciou vyučovania: 

• Žiaci sú povinní dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, zúčastňovať sa 
na vyučovaní všetkých  predmetov. Zmena povinne voliteľného  predmetu je možná len 
na začiatku školského roka. 

• Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania. 
• Každá trieda má pridelený zodpovedajúci počet šatňových skriniek, pred ktorými sa žiaci 

prezúvajú a do ktorých si odkladajú obuv. Za šatňovú skrinku je žiak zodpovedný počas 
celého školského roka. V prípade odcudzenia vecí zo šatňovej skrinky poisťovňa uhradí 
škodu len vtedy, ak bola skrinka riadne uzamknutá. 

• Žiaci dodržiavajú čas začiatku a konca vyučovacích blokov a vyučovacích hodín.  
• Počas prestávok je zakázané svojvoľne opusbť areál školy. 
• Po skončení vyučovania, sú žiaci povinní nechať svoje miesto v úplnom poriadku, za 

poriadok v triede (zotretá tabuľa, zatvorené okná) sú zodpovední týždenníci, za poriadok 
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vo svojej lavici a jej okolí jednotliví žiaci.  Žiaci pri odchode z triedy rešpektujú pokyny 
učiteľa. 

• Ak žiak potrebuje opusbť školu počas vyučovania, zákonný zástupca je povinný oznámiť 
túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Žiak bude uvoľnený len za prítomnosb zákonného 
zástupcu, na základe písomného predvolania lekára. 

• Žiakom je zakázané nosiť život ohrozujúce predmety a predmety, ktoré rozptyľujú 
ostatných žiakov na vyučovaní. 

• Žiaci sú povinní dodržiavať BOZP a PO, svojím správaním neohrozovať seba, iných a svoje 
okolie. 

7 Pravidlá a povinnosQ  v jedálni: 

• Do jedálne odchádzajú žiaci v sprievode pedagogického zamestnanca školy, pred 
odchodom sa prezlečú a prezujú. 

• Žiaci rešpektujú dohodnutý postup v jedálni a dodržujú poriadok. 

  
8 Pravidlá a povinnosQ, ktoré súvisia s proQdrogovým programom školy: 

• Všetci žiaci sa na komunitách oboznámia s probdrogovým programom školy. 
• Žiakom je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje v škole a jej areáli, nosiť, 

prechovávať a užívať nelegálne drogy a iné zdraviu škodlivé látky. Tento zákaz plaT aj 
pri mimoškolských akciách organizovaných školou.  

• V prípade zistenia požívania návykových látok (cigarety, alkohol, drogy), rieši 
vzniknutý problém koordinátor probdrogových závislosT, výchovný poradca spolu so 
zákonnými zástupcami žiaka, triednym učiteľom a riaditeľkou školy. 

• Pri riešení problémov s návykovými látkami má žiak právo na ich riešenie 
s výchovným poradcom školy alebo ktorýmkoľvek vyučujúcim školy so zachovaním 
anonymity a diskrétnosb. 

V prípade podozrenia alebo zistenia, že žiak užíva drogy, bude škola postupovať nasledovne: 

a) V prípade oprávneného podozrenia z užiba alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka 
zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru 
a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami na 
zisťovanie alkoholu a požiba inej návykovej látky. 

b) Triedny učiteľ, výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislosT bude 
iniciovať poradenské stretnube s rodičmi a žiakmi, podá informácie o probléme a 
skonkrebzuje vzájomnú dohodu o postupe v danom prípade. 

c) Koordinátor prevencie drogových závislosT a výchovný poradca zabezpečí odborný 
poradenský kontakt v Centre pre liečbu drogových závislosT /CPLDZ/, Centre 
výchovnej a psychologickej prevencie /CPPPaP/ a bude spolupracovať pri realizácii ich 
programu v rámci svojich možnosT. 

d) V prípade vážneho podozrenia škola požiada o spoluprácu aj formou vyšetrenia v 
CPLDZ. 

e) V nevyhnutných prípadoch, na základe písomnej žiadosb rodiča alebo zákonného 
zástupcu a odporúčania CPLDZ, škola umožní  prerušenie štúdia a umožnenie liečby. 
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f) V prípade, že zo strany žiaka a rodiča nebude záujem o spoluprácu a škola bude 
situáciu považovať za neúnosnú, pristúpi sa k použibu sankcií až po vylúčenie zo školy.  

9 Pravidlá a povinnosQ, ktoré súvisia so vzťahom žiakov k majetku školy: 

• povinnosťou žiakov je šetrenie vybavenia a majetku tried a školy, 
• v prípade poškodenia majetku je žiak povinný škodu na vlastné náklady opraviť alebo 

finančne uhradiť opravu po dohode so správcom školy v určenom termíne, 
• každý žiak sa pred vstupom do triedy prezuje, veci si odloží na miestom určené 

miesto, 
• športovú obuv používanú na hodinách telesnej výchovy žiaci nepoužívajú ako 

prezuvky, 
• žiaci šetria  elektrickou energiou a vodou, 
• v špeciálnych učebniach, mulbmediálnej učebni, jazykovom laboratóriu a v telocvični 

žiaci rešpektujú a  dodržiavajú dohodnuté postupy, 
• zistené poškodenie majetku školy sú žiaci povinní ihneď hlásiť triednemu učiteľovi 

alebo riaditeľovi školy. 

10 Pravidlá a povinnosQ, ktoré súvisia s prístupom k štúdiu: 

• žiaci sú povinní plniť si všetky povinnosb v stanovených termínoch, 
• žiaci dodržiavajú dohodnuté postupy a pravidlá na jednotlivých vyučovacích 

predmetoch, 
• žiaci sa zodpovedne a pravidelne pripravujú na vyučovanie, 
• žiaci sú povinní si priniesť na vyučovacie hodiny učebnice, zošity, pomôcky,  
•  žiaci sú povinní zúčastňovať sa testov a písomných prác z daných predmetov, 
• žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá pri vypracovávaní ročníkových prác a dodržiavať 

termíny dohodnuté s triednym učiteľom,  
• ročníkové práce sú povinné, žiaci postupujú podľa dohodnutých pravidiel a odovzdajú 

prácu v určenom termíne, 
• Pri práci s tabletmi žiaci dodržiavajú pravidlá dohodnuté s jednotlivými vyučujúcimi 

na začiatku školského roku.   
• Na vyučovacích blokoch a vyučovacích hodinách plaT pre žiakov zákaz používať 

mobilný telefón, žiaci majú povinnosť mať mobil vypnutý a uzamknutý v šatňovej 
skrinke,  

• zneužibe komunikačných a mediálnych prostriedkov, ako sú mobilný telefón 
a internet, ak sú použité prob žiakom alebo zamestnancom školy sa trestá zníženým 
stupňom známky zo správania, 

• žiakom je zakázané na tento  účel používať aj iné zariadenia s možnosťou zvukového, 
či vizuálneho záznamu. 

V prípade akéhokoľvek nedodržania  bodov týkajúcich sa používania mobilov  sa postupuje 
takto: 

• Vyučujúci odoberie žiakovi mobilný telefón s príslušenstvom, ktorý mu bude vrátený 
na konci vyučovania. 
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• Pri opakovanom porušení vyučujúci odoberie žiakovi mobilný telefón aj 
s príslušenstvom, ktorý mu bude vrátený na konci vyučovania a následne mu bude 
udelené pokarhanie triednym učiteľom.  

• V prípade opakovaného porušovania pravidiel súvisiacich s používaním mobilných 
telefónov môže riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodnúť 
o zákaze ich používania v priestoroch školy. 

11 Pravidlá a povinnosQ, ktoré súvisia s používaním školských iPadov. 

Žiaci majú zakázané: 
• reštartovať alebo vypnúť iPad počas vyučovania bez súhlasu učiteľa 
• používať iPad počas vyučovacej hodiny na činnosb, ktoré nesúvisia s vyučovaním 

 

Žiaci so zapožičaným školských iPadom sú povinní: 
• reštartovať Wi–Fi pripojenie iPadu na začiatku každej vyučovacej hodiny alebo bloku  
• bezodkladne oznámiť škole fyzické poškodenie iPadu alebo akýkoľvek hardvérový 

alebo soxvérový problém iPadu 
• zaobchádzať s iPadom šetrne a opatrne  
• umyť si pred používaním iPadu ruky 
• na konci vyučovacej hodiny alebo bloku vymazať otvorené stránky v aplikácii Safari 
• nezvyšovať jas obrazovky iPadu na maximum 

12  Pravidlá a povinnosQ, ktoré súvisia s neprítomnosťou žiakov v škole: 

• Neprítomnosť v škole hlásia zákonní zástupcovia triednemu učiteľovi, resp. 
riaditeľke školy deň vopred alebo najneskôr do 8:00 v deň neprítomnosb žiaka 
mailom, telefonicky,  

• Žiaka môže na 1 - 3 dni nenasledujúce po sebe ospravedlniť triedny učiteľ – 
najviac päťkrát počas celého školského roku. Na viac ako tri dni ospravedlňuje 
žiaka riaditeľ školy (na základe písomnej žiadosb zákonného zástupcu) – spolu 
najviac 3x za rok. Žiadosť o uvoľnenie musí zákonný zástupca riaditeľovi školy 
predložiť najneskôr týždeň vopred.  

• V prípade neprítomnosb si žiak učivo musí najneskôr do najbližšej vyučovacej 
jednotky daného predmetu doplniť. 

• Ak je žiak nepripravený, samozrejmosťou je jeho ospravedlnenie vyučujúcemu, 
ďalší postup je na zvážení učiteľa daného predmetu. 

• V prípade, ak žiak zamešká viac ako 40 %  vyučovacieho času v jednom polroku, 
vyučujúci mu navrhne komisionálne preskúšanie zo svojho predmetu, 

• Ak žiak v priebehu vyučovania odchádza na vyšetrenie – iba v sprievode 
zákonného zástupcu. 

• Zameškaná hodina je ospravedlnená potvrdením lekára. 
• Triedny učiteľ akceptuje ospravedlnenky len do piabch pracovných dní po 

príchode do školy, povinnosťou žiaka je ich do termínu priniesť, ináč budú hodiny 
vykázané ako neospravedlnené.  
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Pri neospravedlnených hodinách sa postupuje takto: 
• 1 – 3 neospravedlnené hodiny – napomenube triednym učiteľom 
• 4 - 6 neospravedlnené hodiny – pokarhanie triednym učiteľom 
• 7 - 14 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy 
• 15 - 30 neospravedlnených hodín – znížený stupeň známky zo správania – stupeň 2, 

oznámenie príslušnému orgánu štátnej správy  
• 30 -  50 neospravedlnených hodín – znížený stupeň známky zo správania – stupeň 3  

13  Porušenie školského poriadku: 

V prípade porušenia ktoréhokoľvek bodu tohto školského priadku sa rozhodne o vyriešení 
problému takto: 

• menšie priestupky rieši triedny učiteľ, 
• v prípade opakovaného porušovania školského poriadku sa rieši priestupok 

s triednym učiteľom a  výchovným poradcom, 
• v prípade hrubého porušenia školského poriadku sa postupuje v súlade 

s metodickými pokynmi na hodnotenie  a klasifikáciu žiakov – triedny učiteľ navrhuje 
po prerokovaní s ostatnými vyučujúcimi na pedagogickej rade výchovné opatrenie,  
riaditeľ ho schvaľuje:  

▪ napomenube triednym učiteľom 
▪ pokarhanie triednym učiteľom 
▪ pokarhanie riaditeľom školy 
▪ znížený stupeň známky zo správania     

• v prípade závažnejšieho porušenia školského poriadku (ohrozovanie zdravia užívaním 
alkoholu, cigariet alebo návykových látok, ich propagácia a distribúcia, národnostná, 
rasová náboženská diskriminácia, šikanovanie, a pod.), podáva návrh na výchovné 
opatrenie triedny učiteľ na spoločnom zasadnuT pedagogickej rady,  riaditeľ ho 
schvaľuje, 

• o návrhu a spôsobe potrestania za akýkoľvek priestupok informuje učiteľ zákonných 
zástupcov písomnou formou.  

Ochranné opatrenie 

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 
narúša alebo znemožňuje ostatným výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť 
ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania do 
samostatnej miestnosb za prítomnosb pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy 
bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť (príp. 
zdravotnú pomoc, políciu). 
V prípade ohrozenie zdravia seba a iných na akciách organizovaných školou má učiteľ právo 
okamžite žiaka v spolupráci so zákonným zástupcom žiaka z akcie vylúčiť. 

O dôvodoch a priebehu sa vyhotoví písomný záznam. 
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Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov oznámi zákonnému zástupcovi žiaka triedny učiteľ písomnou 
formou, priestupky sa bilancujú na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia 
a zaznamenávajú sa do triedneho katalógu s dátumom klasifikačnej porady. 

14. Kritériá pre udeľovanie pochvál: 

- pochvala udelená triednym učiteľom a riaditeľom školy sa zaznamenáva v triednom 
katalógu. 

15  Záverečné ustanovenie 

        Školský poriadok školy plaT  pre žiakov Súkromnej základnej školy, Rovná 597/15 v Poprade a 
vzťahuje sa v plnom rozsahu aj na mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske a účelové kurzy, brigády, 
atď.). 

Opatrenia na posilnenie 
disciplíny žiakov

Druh Udelené za

Napomenube triednym 
učiteľom

menej závažné porušenie ustanovení školského poriadku 
neospravedlnenú absenciu v rozsahu 1 - 3 vyučovacích hodín

Pokarhanie triednym 
učiteľom

menej závažné porušenie ustanovení školského poriadku 
neospravedlnenú absenciu v rozsahu 4 - 6 vyučovacích hodín

Pokarhanie riaditeľom školy 
za závažnejšie alebo opakujúce sa menej závažné porušenia 
ustanovení školského poriadku 
neospravedlnenú absenciu v rozsahu 7 – 10 hodín

Znížený stupeň známky zo 
správania -  stupeň 2

závažnejší priestupok  
neospravedlnenú absenciu v rozsahu 11 - 14  hodín 

Znížený stupeň známky zo 
správania – stupeň 3 
a podmienečné vylúčenie zo 
školy

závažnejší priestupok 
neospravedlnenú absenciu v rozsahu 15 – 30 hodín 

      Pochvaly

     Druh Udelená za

     Pochvala 
t r i e d n y m 
učiteľom

výborný prospech (prospel s vyznamenaním) a vzornú dochádzku (do10 
vymeškaných hodín)

reprezentáciu triedy na školskom kole všetkých súťaží, úspešné umiestnenia 
v súťažiach, dodržiavanie celoživotných pravidiel a zručnosT,  
mimoriadne akbvity

      Pochvala 
riaditeľom školy 

absolútne vyznamenanie a vzornú dochádzku (do 10 vymeškaných hodín)

úspešnú reprezentáciu školy v regionálnych, okresných, obvodných a vyšších 
súťažných kolách, mimoriadne výsledky žiaka
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Platnosť tohto školského poriadku začína dňom: 3. 9. 2018 

Ruší sa platnosť školského poriadku zo dňa: 22. 6. 2016                                                 

                Mgr. Róbert Mýtnik 
             poverený riadením školy 
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