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Fiľakovo, 1. september 2016 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠTEFANA KOHÁRIHO II. S VJM  

II. KOHÁRY ISTVÁN ALAPISKOLA 
Mládežnícka 7, 98601 Fiľakovo - Fülek 

 



I. ČASŤ 
REŽIM ŠKOLY 

 
1. Škola sa otvára o 6.00 hod. a zatvára o 17.00 hod. Výnimky povoľuje riaditeľstvo školy. 

2. Pred vstupom do budovy je žiak povinný očistiť obuv, preobuť sa do zdravotne vhodnej obuvi 

a uložiť si topánky na svoje miesto (nenosia sa do triedy). V prípade, že žiak nemá vhodné 

prezuvky, použije jednorazové návleky. 

3. Budova A a B sa uzatvorí od 8.00 do 11.15 z dôvodu bezpečnosti žiakov. Vstup žiakov do triedy 

po 8.00 bude povolený s tým, že prvá hodina bude neospravedlnená (okrem preukázania platného 

ospravedlnenia). 

4. Popoludňajšia činnosť so žiakmi sa končí najneskôr o 17.00 hod. 

5. Vyučovacie hodiny prebiehajú podľa rozvrhu. 

6. Začiatok vyučovania je o 7.50 hod. 

Školský klub ráno prijíma žiakov od 6.20 hod. do 7.30 hod. 

7. Žiaci vchádzajú do budovy o 7.35 hod. tým vchodom, ktorý zodpovedá umiestneniu ich učební. 

Disciplinovane sa prezujú a idú do tried. 

8. Od vstupu do budovy až do skončenia vyučovania nesmú žiaci bez povolenia opustiť školský 

areál. 

9. Žiak sa nemôže svojvoľne a bezdôvodne pohybovať v priestoroch školy bez dovolenia, alebo 

bez dozoru pedagogického zamestnanca.  

10. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, okrem 7. hodiny, ktorá trvá 40 minút. Po 2. vyučovacej 

hodine žiaci desiatujú v triedach. Veľká prestávka po 6. vyučovacej hodine - 30 minút - je určená 

na stravovanie v ŠJ, ostatní žiaci sa zdržujú na chodbách, resp. na školskom dvore. Vyučovacie 

hodiny sa musia zachovávať v plnom rozsahu. 

11. Cez veľké prestávky (po 3., 5. a 6. hodine) všetci žiaci opustia učebňu okrem týždenníkov. 

Zdržujú sa na chodbách a za priaznivých podmienok na školskom dvore. Cez malé prestávky sa 

žiaci riadia podľa pokynov pedagogického dozoru. 

12. Počas vyučovacej hodiny je zakázané vyrušiť učiteľa a žiakov. 

13. Presun žiakov do odborných učební, školských dielní, telocvične a späť je pod dozorom 

vyučujúcich a nosia so sebou triednu knihu. Počas pobytu v týchto priestoroch sa žiaci riadia 

pokynmi vyučujúcich. 

14. Prinášanie učebných pomôcok z kabinetov do tried sa riadi podľa pokynov vyučujúcich. 

15. Týždenníci obstarajú kriedu u pána školníka vždy ráno pred vyučovaním, 7.30 hod. do 7.45 

hod. Uterák v triede je pre vyučujúcich, vymieňa ho školník, žiaci používajú svoje vlastné uteráky. 

16. V triedach je zakázané na stenu vylepovať rôzne obrazy nesúvisiace s učebným procesom. 

17. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny týždenníci skontrolujú, či učebňa zostala v 

poriadku. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené nasledovne: upraví 

priestor na odkladanie vecí v školskej lavici a okolie svojej lavice. Vyloží stoličku, vezme si svoje 

veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne. 

18. Podávanie obedov v ŠJ je od 12.00 hod. do 14.00 hod. Žiaci si  pred obedom umyjú ruky. Pri 

obede sa správajú kultúrne. Žiaci ŠKD prichádzajú na obed organizovane so svojím 

vychovávateľom. Učitelia vykonávajú dozor v jedálni podľa zadelenia riaditeľa školy. 

19. Bez pedagogického dozoru sa žiaci nesmú zdržiavať v budove školy. Po skončení vyučovania 

žiaci disciplinovane opustia školu. 

20. Škola prevádzkuje monitorovací kamerový systém. Monitorovací kamerový systému slúži k: 

 Posilneniu bezpečnosti, ochrane zdravia a disciplíny žiakov. 



 Zamedzeniu opúšťania žiakmi areál školy počas vyučovania. 

 Zamedzeniu nežiaducich prejavov žiakov počas prestávok v škole. 

 Zamedzeniu poškodzovania majetku školy. 

 Kamerový systém škole slúži výlučne len pre svoju vnútornú potrebu. Ochrana osobnosti 

žiakov bude zabezpečená v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov. 

 

Z V O N E N I E  

1. hodina 7.50 - 8.35 5 minút 

2. hodina 8.40 - 9.25 15 minút 

3. hodina 9.40 - 10.25 10 minút 

4. hodina 10.35 - 11.20 5 minút 

5. hodina 11.25 - 12.10 10 minút 

6. hodina 12.20 - 13.05 30 minút 

7. hodina 13.35 - 14.15  

 

 

II. ČASŤ 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA A JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
 

2.1. Práva žiaka a jeho zákonného zástupcu 
Práva žiaka a jeho zákonného zástupcu sú definované v Zákone 245/2008 Z.z. v § 144, ods. 1 – 3 

a 5,6. 

1. Žiak má právo na 
a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

b) bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,  

c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 

d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, 

e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

f) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 

g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 

h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 

i) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 

j) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu 

násiliu, 

k) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, 

záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

l) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

m) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 24. 

 



2. Žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s 

využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie 

nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

3. Žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a 

vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky. 

4. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré 

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému 

stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej 

príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade 

s možnosťami výchovnovzdelávacej sústavy. 

5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo: 

 a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali 

žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a 

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona, 

 b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia 

a školským poriadkom, 

 c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 

 d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo 

školského zariadenia, 

 f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 

 g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy. 

 h) na ospravedlnenie 2 vyučovacích dní za mesiac. 

6. Okrem týchto práv majú žiak a jeho zákonný zástupca tieto ďalšie práva vyplývajúce zo 

školského poriadku školy: 

a) Každý žiak má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu 

rozumových a fyzických schopností. 

b) Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať 

v primeranej lehote výsledok hodnotenia. 

c) Začlenený žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo byť hodnotený 

a klasifikovaný so zohľadnením  záverov CPPP a P a so zohľadnením ich potrieb. 

d) Žiak 5. až 9. ročníka, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný 

najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.  

e) Žiak, ktorého pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť  v riadnom termíne v I. 

a II. polroku má právo byť hodnotený v náhradnom termíne. 

f) Zákonný zástupca žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch na konci I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní, odo dňa, keď bolo 

žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie. 

g) Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na 

triednických hodinách, v školskom časopise, v školskom rozhlasovom vysielaní. 

h) Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny. 

i) Žiak má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako 

vzdelávanie. 

j) Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania. 

k) Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu. 



l) Žiak má právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných 

aktivít, ktoré organizuje škola. 

m) Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa. 

n) Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. 

o) Žiak má právo byť chránený pred všetkými prejavmi násilného konania, alebo akéhokoľvek 

správania sa, ktorého zámerom je ublíženie žiakovi. 

p) Žiak má právo byť oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany jeho zdravia  v škole. 

 

2.2. Povinnosti  žiaka a jeho zákonného zástupcu 
Povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu sú definované v Zákone 245/2008 Z.z  v § 144, ods. 4 

a 7-12. 

Žiak je povinný  
a)  neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, 

b)  dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského 

zariadenia, 

c)  chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola 

alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie, 

d)  chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne 

zapožičané, 

e)  pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať 

f)  konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

g)  ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia, 

h)  rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými 

mravmi. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný 
a)  vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností, 

b)  dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom, 

c)  dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 

d)  informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, 

jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 

vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 

e)  nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

 

 Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy 

pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody 

neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským 

poriadkom. 



 Okrem týchto povinností majú žiak a jeho zákonný zástupca tieto ďalšie povinnosti 

vyplývajúce zo školského poriadku školy: 

a) Každý žiak je povinný šetriť zariadenie školy. Každé úmyselné a nedbalosťou pôsobené 

poškodenie hradí osobne (rodič - §144, ods. 7, písmeno e zákona č. 245/2008) Ak vinníka 

nemožno zistiť, musí škodu hradiť celý kolektív (trieda resp. škola). 

b) Popísané a poškodené lavice na konci školského roka žiaci sú povinní dať do pôvodného 

stavu. 

c) Učebnice, ktoré žiak vlastnou vinou stratí, poškodí, znehodnotí, nahradí podľa platných 

predpisov. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu nenosí pomôcky na 

vyučovanie, môže mu triedny učiteľ navrhnúť  zníženú známku zo správania. Ak si žiak do 

školy neprinesie žiacku knižku, zapíše sa do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom 

zázname. Ak si žiak zabudne žiacku knižku viac ako 10-krát za polrok, môže dostať zníženú 

známku zo správania. 

d) Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie sumy 

peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť. Podľa nariadenia MŠ SR je 

zakázané používať mobilné telefóny (tablety a podobné prístroje vhodné na vyhotovenie 

audio alebo videozáznamov) v škole, z toho dôvodu sa zakazuje ich nosenie. Ďalej sa 

zakazuje používať mp3 prehrávače a reproduktory tak na hodinách ako aj počas prestávok. 

Ak žiaci porušia tento príkaz, vyučujúci im ich odoberie a vráti iba zákonnému zástupcovi 

žiaka. Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola 

nezodpovedá za vzniknutú škodu. Bicykle sa môžu nechávať len na určenom mieste mimo 

budovy. 

e) Žiak prichádza do školy vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený. Za 

výstrednosť sa považuje maľovanie, nápadné farbenie vlasov, nosenie účesov, odevov a 

symbolov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine, nosenie veľmi krátkych 

sukní, krátkych pulóvrov, lakovanie nechtov, nosenie piercingov a pod. Na hodiny telesnej 

výchovy si nosí podľa pokynov učiteľa čistý cvičný úbor. Zakazuje sa obuv s kolieskovou 

podrážkou.  
f) Žiaci sa správajú vždy slušne. 

g) Obuv na prezúvanie musí byť zdravotne vyhovujúca, ktorá nepoškodzuje podlahu a nefarbí. 

Športová obuv je nevhodná na vyučovanie. Na pracovné vyučovanie si žiaci oblečú plášte. 

h) Každý žiak je povinný dodržiavať čistotu a poriadok v celej budove školy i v jej okolí. Je 

zakázané konzumovanie slnečnicových jadier. V budove školy je zakázané - behať, 

naháňať sa a strkať. 

i) Žiaci sa nesmú dotýkať elektrických zariadení bez dozoru vyučujúceho a nevykonávajú 

činnosť, ktorá ohrozuje ich zdravie. Dbajú na bezpečnosť svoju i svojich spolužiakov. 

j) Žiak nesmie nikdy v priestoroch školy fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky. 

Porušenie tohto nariadenia bude okamžite oznámené zákonnému zástupcovi žiaka 

a postihované zníženou známkou zo správania. Pokiaľ žiak vie, že spolužiaci toto 

nariadenie porušujú, je povinný túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi. 

k) Žiaci dodržiavajú zásady bezpečnej cestnej premávky. Na školských ihriskách sa žiaci 

môžu hrať aj vo voľnom čase. Neznečisťujú ich a nepoužívajú ich ako cestu do školy a zo 

školy. 

l) Žiaci šetria vodou, elektrickou energiou a dbajú, aby vodovodné ventily neostávali 

otvorené. 

m) Počas exkurzií, výletov a vychádzok sa v plnom rozsahu vzťahujú na žiaka školské 

predpisy.  



n) Vyžiadať žiaka môže len dospelý rodinný príslušník osobne z jednej vyučovacej hodiny od 

vyučujúceho učiteľa, z viac vyučovacích hodín od triedneho učiteľa. Na jeden a dva dni 

vypýta zákonný zástupca žiaka od triedneho učiteľa oznámením dôvodu písomnou formou. 

Na viac ako dva dni od riaditeľa školy, písomnou žiadosťou s uvedením dôvodu 

neprítomnosti žiaka.  

o) Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho zákonný zástupca oznámi 

triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 48 hodín. Nakoľko nesplní túto svoju 

povinnosť vymeškané hodiny sa budú považovať za neospravedlnené, a dodatočne sa 

neospravedlňujú. 

 

III. ČASŤ 
VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 

3.1    Pochvaly a ocenenia 
a)  Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,  za dlhodobú 

úspešnú reprezentáciu školy, za záslužný alebo statočný čin podľa § 58 zákona 245/2008. 

b)    Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 

c)   Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny 

učiteľ, riaditeľ školy, zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby, 

d)   V osobitne odôvodnených prípadoch (napríklad statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský 

život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty) udeľujú žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie 

aj orgány verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky. 

e)    Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triednych výkazov. 

 

 

3.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny 
 Opatrenia sa ukladajú žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla 

predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne 

prešetrenie previnenia. 

1. Napomenutie triednym učiteľom (slovné) – po 5 bodov 

2. Pokarhanie triednym učiteľom (zápis o žiackej knižky, triednej knihy) – po 15 bodov 

3. Pokarhanie riaditeľom školy (oznámenie zák. zástupcovi listom, zápis do triednej knihy) – 

po 40 bodov 

4. Znížená známka zo správania 2. stupňa – po 70 bodov 

5. Znížená známka zo správania 3. 4. stupňa – po 150 bodov 

 

 

3.3  Kritériá na výchovné opatrenia 
a. Pochvala od triedneho učiteľa  

- vzorná dochádzka do školy počas školského roka /nulová absencia/ 

- vynikajúce študijné výsledky za dané obdobie 

- reprezentácia triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. 

- práca pre triedny kolektív 

b. Pochvala od riaditeľa školy 

- reprezentácia školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. 

- študijný priemer do 1,2 v priebehu navštevovania ZŠ 



- umiestnenie na prvom mieste v školských súťažiach a účasť v krajskom kole 

- záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod. 

 

c. Pochvala od riaditeľa školy s vecnou odmenou 

- študijný priemer 1,00 v priebehu navštevovania ZŠ 

- umiestnenia na 1. – 10. mieste v krajskej súťaži 

- účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád 

- fnamný spoločenský čin /záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod. / 

- záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, v priebehu navštevovania ZŠ 

 

3.4 Hodnotenie priestupkov: 
Menej závažné priestupky – 1 bod 

- neospravedlnené hodiny (1 hodina – 1 bod) 

- bezdôvodné meškanie z vyučovacích hodín  

- zápis do klasifikačného záznamu (rušenie vyučovacích hodín) 

- rušivé, neetické správanie sa v triede, počas prestávok, resp. na školských akciách 

- chýbajúce školské potreby, žiacka knižka, úbor na telesnú výchovu 

 

Závažné priestupky – 2 body 

- bezdôvodné, svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny/školy 

- strata žiackej knižky 

- nerešpektovanie pokynov pedagogických zamestnancov a dozor konajúcich zamestnancov 

- klamstvá, podvody 

- nosenie vyzývavých, provokatívnych šiat, líčenie, farbenie vlasov 

 

 

Veľmi závažné priestupky – 3 body 

- fajčenie v areáli a budovách školy 

- používanie mobilných telefónov a iných vecí, ktoré odpútajú pozornosť 

- používanie vecí, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť 

- falšovanie dokumentov (ospravedlnenie od rodičov, ospravedlnenie od lekára, zápis do 

žiackej knižky, resp. klasifikačného záznamu, falšovanie známok v žiackej knižke, atď.) 

- úmyselné poškodenie majetku 

- propagácia rasizmu a xenofóbia 

- fyzické napadnutie, agresívne správanie sa voči spolužiakom a zamestnancom školy 

- šikanovanie, vyhrážanie (aj slovné) 

- krádež 

- požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok 

 

Doplnok: 

Žiaci, ktorí majú zníženú známku zo správania (3. a 4. stupeň) sa ZAKAZUJE účasť na 

všetkých akciách organizovanými školou (venček, rozlúčka so školou, exkurzie, školské výlety, 

tábory, lyžiarky výcvik, plavecký výcvik, školy v prírode) 

V prípade, že žiak hrubo poruší školský poriadok, nezachová sa postupnosť, t. j. je možnosť 

udeliť zníženú známku zo správania. 

 



IV. ČASŤ 

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ 
 

1. Všeobecná časť 

a) deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať 

na školách mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len ,,forma osobitného spôsobu školskej 

dochádzky”). 

b) formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky (§ 23 zákona 245/2008 Z. z.) sú : 

 individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole  

     podľa tohto zákona ( ďalej len ,,individuálne vzdelávanie ”) 

 vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom  

      zastupiteľského úradu iného štátu, 

 vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa     

medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva, 

 individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy, 

 podľa individuálneho učebného plánu. 

 

2. Podmienky povolenia štúdia v zahraničí 

a) o povolení vzdelávania podľa § 23 písmeno b, rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý, 

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

 

3. Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky 

a) v žiadosti o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky žiadateľ uvedie: 

 meno, priezvisko a bydlisko žiaka 

 rodné číslo žiaka, 

 adresu bydliska žiaka v zahraničí, 

 názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo 

názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území na Slovenskej republiky, ktorú bude 

žiak navštevovať. 

 

4. Povinnosti žiaka a zákonného zástupcu 

a) žiak, ktorý má záujem o ročný študijný pobyt v zahraničí, je povinný zúčastniť sa podania 

informácií u riaditeľa školy o osobitnom spôsobe plnenia školskej dochádzky v školách mimo 

územia Slovenskej republiky : 

 vyplnenie dotazníka, 

 b) vysvetlenie ku komisionálnej skúške, 

 c) vysvetlenie postupnosti pri požiadaní o ekvivalenciu štúdia v zahraničí, 

 d) oboznámenia s povinnosťami žiaka alebo zákonného zástupcu v súvislosti so štúdiom 

v zahraničí. 

b) zákonný zástupca prihlási žiaka do školy do  15 dní od jeho príchodu do krajiny pobytu a do 30 

dní, t. j. do konca septembra, oznámi spôsob plnenia školskej dochádzky žiaka riaditeľovi ZŠ  

c) žiakom navštevovaná škola v zahraničí musí byť obdobného typu ako kmeňová škola žiaka. 



 

d) dokumenty musia byť vypísané na hlavičkovom papieri školy v zahraničí, potvrdené pečiatkou 

školy a podpísané riaditeľom príslušnej školy. Dokumenty pošle zákonný zástupca alebo plnoletý 

žiak elektronickou formou (e-mailom alebo faxom) 

e) kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého 

učebnice, prípadnej aj pracovné zošity. 

f) po absolvovaní štúdia v zahraničí je zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak povinný : 

     a) predložiť riaditeľovi školy overenú fotokópiu vysvedčenia najneskôr do 31. augusta      

         príslušného školského roka , kedy ukončil štúdium na zahraničnej škole, 

     b) absolvovať komisionálne skúšky z povinných predmetov podľa rozhodnutia riaditeľa školy 

 v zmysle § 25 školského zákona odsek 5 v termíne do 31. augusta príslušného školského 

 roka. 

g) žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky podľa  § 23 písm. b) a c), vykoná 

skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, v kmeňovej škole spravidla za každý 

školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy 

a deviateho ročníka základnej školy; termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca 

žiaka alebo plnoletý žiak do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať formou 

písomnej žiadosti o vykonanie komisionálnej skúšky. 

h) žiaci, ktorí vykonávajú osobitný spôsob školskej dochádzky podľa § 23 písm. e ), vykonajú 

skúšku zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka 

kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný rok. 

i) riaditeľ školy odporúča žiakom (zákonným zástupcom neplnoletého žiaka) vo vlastnom záujme 

požiadať Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR o prevod známok zo štúdia 

v zahraničí do slovenskej klasifikácie (ekvivalenciu) a doklad predložiť riaditeľovi školy. 

 

5. Komisionálna skúška 

a) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky podľa  § 23 a 25 školského zákona sa žiak 

klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky. 

b) komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, 

ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo  ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je 

spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné 

predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovaní predmet. 

c) výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. 

Výsledok každej komisionálnej skúšky je  pre klasifikáciu žiaka konečný. 

d) o možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa § 57 odseku 1 písmeno j) školského zákona 

rozhoduje riaditeľ školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka alebo 

plnoletý žiak do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. 

 

 

6. Doplňujúce ustanovenie 

 V prípade nedodržania stanoveného termínu u žiakov s povinnou školskou dochádzkou do 

16 rokov je škola povinná ohlásiť príslušným orgánom zanedbanie povinnej školskej dochádzky. 



 V prípade nedodržania podmienok štúdia v zahraničí u žiakov starších ako 16 rokov môže 

riaditeľ školy rozhodnúť o zrušení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a požiadať 

žiaka o predloženie žiadosti o prerušenie štúdia. 

 

 

Školský poriadok školy bol prerokovaný dňa 24. 8.2016 a schválený dňa 26. 8. 2016. 

Tento školský poriadok nadobúda platnosť 1. 9. 2016. 

 


