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CHARAKTERISTIKA VNÚTORNÉHO PORIADKU ŠKOLY 

Základná škola Severná 21, v Moldave nad Bodvou je plno-organizovanou školou 
s klasickými triedami. V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí 
vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas 
strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, a aby bol aj časom príjemne 
stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie 
záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd 
ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z 
uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Vnútorný poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú 
legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého 
kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie vnútorného 
poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole 
a k plneniu svojich povinností. 

        Úlohou vnútorného poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie 
pracovného času a predchádzanie školských a pracovných úrazov. Dodržiavanie vnútorného 
poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci 
zamestnanci a žiaci školy povinní tento pracovný poriadok dodržiavať. 

 Riaditeľstvo školy dňom 2. septembra 2021 vydáva tento vnútorný poriadok školy: 

1. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

1.1 Organizácia vyučovania základnej školy 

 Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý 
polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roka. Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 
a končí sa 30. júna bežného roka. 

 Ak 2. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v 
nasledujúci pondelok. (viď. školský rok 2022/2023)                          

 Ak 30. jún pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, vyučovanie sa končí už v 
predchádzajúci piatok. 

 Na školách sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na školách 
nevyučuje. Ak sa v období školského vyučovania presúvajú pracovné dni, vzťahuje sa 
táto organizačná zmena aj na vyučovacie dni na školách. 

 Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka. 
 Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, jarné 

prázdniny (týždeň podľa rozvrhu krajov), veľkonočné prázdniny (začínajú štvrtkom, 
ktorý predchádza Veľkonočnému pondelku, a končia sa v nasledujúci utorok a letné 
prázdniny (od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v 
novom školskom roku). 

 Riaditeľka školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z 
technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku. 

 Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, k havarijnej situácii, k 
epidémii alebo k pandémii, môže riaditeľka školy po prerokovaní so zriaďovateľom 
školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady 
vyučovania za tieto dni. 
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 Riaditeľka školy, výchovno-vzdelávacieho zariadenia v období školských prázdnin a 
počas dní voľna zabezpečí v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a 
miestnych podmienok prevádzku výchovno-vzdelávacích zariadení vrátane 
pedagogického dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľkou školy alebo 
s vedúcim zariadenia školského stravovania zabezpečia prevádzku zariadenia 
školského stravovania (okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo 
pandémie). 

    Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. 
Rozvrh hodín je umiestnený v každej triede a je zverejnený na web stránke školy. 

Začiatok vyučovania je o 750 hodine. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí 
zvonením. Poobedňajšia vyučovacia jednotka trvá 40 minút. Prestávka po 1. hodine je 5 
minútová, po 2. vyučovacej hodine je desiatová prestávka a trvá 15 minút. Ostatné prestávky 
medzi vyučovacími hodinami sú malé a trvajú 10 minút.  
 

Časové rozdelenie dňa 

   730  _    745 vstup do školy, odchod žiakov do šatní a tried 
   745  _    750 príprava žiaka na vyučovanie 

1. hodina:    750  _    835  
   835  _    840 malá 5 minútová prestávka 

2. hodina:    840  _    925  
   925  _    940 veľká, desiatová prestávka 

3. hodina:    940  _ 1025  
1025  _ 1035 malá 10 minútová prestávka 

4. hodina: 1035  _ 1120  
1120  _ 1130 malá 10 minútová prestávka 

5. hodina: 1130  _ 1215  
1215  _ 1225 malá 10 minútová prestávka 

6. hodina: 1225  _ 1310   

1.2 Organizácia školského klubu detí 

Ranná prevádzka: 
Pondelok – piatok:  od 600 - 730 

Popoludňajšia prevádzka: 
Pondelok – piatok:  od 1120 - 1630 (podľa RH) 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV 

2.1 Práva žiakov 

 Každý žiak má právo na vzdelanie, ktoré nemôže učiteľ alebo vychovávateľ 
porušovať vylúčením žiaka z triedy, obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo 
jeho vylučovania z určitých činností. Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. Právo 
na vzdelanie je škola povinná zabezpečiť v rozsahu dvoch hodín týždenne aj žiakovi, 
ktorý bol rozhodnutím riaditeľky školy oslobodený od povinnosti dochádzať do školy. 
Žiak má možnosť primerane využívať školské zariadenia, učebne, výpočtovú techniku 
a knižnicu. Žiaci majú právo na vzdelávanie v materinskom jazyku.  

 Sloboda prejavu – každý žiak má právo slovom alebo písmom vyjadriť svoj názor, 
klásť otázky k učivu a dostať naň odpoveď, slobodne sa rozhodovať o tom, ako bude 
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upravený alebo oblečený. Táto sloboda však nemôže byť absolútna – nemožno 
tolerovať prejavy, ktoré by vyzývali k rasovej, národnostnej či inej forme 
neznášanlivosti, ktoré by vzbudzovali pohoršenie alebo odporovali kresťanskej 
morálke. Kladenie otázok nemôže svojim rozsahom obmedzovať právo ostatných 
žiakov na vzdelanie.  

 Žiak má právo na názor – učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor na vyjadrenie 
vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, nezameriavať sa len na pamäťové 
reprodukcie predtým osvojených poznatkov žiakov. Žiak má právo na slobodné 
vyjadrovanie názorov vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. K realizácii práva 
na názor môžu slúžiť okrem vyučovacích hodín aj triednické hodiny, možnosť vyjadriť 
sa prostredníctvom školského rozhlasu, násteniek, na zasadnutí žiackej školskej rady. 

 V tejto činnosti má žiak aj právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin. 
 Zákaz diskriminácie znamená, že so žiakom treba zaobchádzať na základe princípu 
rovnosti, že pre nich platia všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, 
etnický alebo sociálny pôvod, majetok, telesnú alebo duševnú nespôsobilosť. 
Rešpektovať treba ustanovenia zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v 
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon). 

 Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby, výchovno-vzdelávacieho 
programu školy a možností, ktoré pre žiaka ponúka. Každý žiak má právo poznať 
Školský poriadok zahrňujúci práva a povinnosti žiakov. Škola vytvára možnosti na 
uľahčenie prístupu žiakov k informáciám (internet, knižnica, video a audio nahrávky, 
časopisy, nástenky). Zároveň je v škole neprípustné šíriť informácie, ktoré by mohli 
ohrozovať zdravý telesný alebo duševný život žiakov a ohrozovať ich morálku. 

 Každý žiak má právo na objektívne hodnotenie. Vyučujúci musí žiakom oznamovať 
výsledok každej klasifikácie a hodnotenia, po ústnom vyskúšaní oznámiť žiakovi 
výsledok ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických 
cvičení musí oznámiť žiakovi a predložiť k nahliadnutiu do 10 dní; nepreťažovať 
žiakov a tak ohrozovať ich zdravý telesný a duševný vývoj; zabezpečiť pravidelnú 
frekvenciu hodnotiacich činností. Termín písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 
minút a termín kontrolnej písomnej práce prekonzultuje učiteľ s triednym učiteľom 
(ďalej len), ktorý koordinuje plán skúšania; v jednom dni môžu žiaci robiť len jednu 
skúšku uvedeného charakteru. 

 Právo na ochranu zdravia – úlohou učiteľov je vytvárať zdravé prostredie, resp. 
zdravú klímu triedy a školy a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne sami 
vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob života. Škola podporuje v spolupráci s 
rodičmi pitný režim pre žiakov a zdravé stravovanie v školskej jedálni. Zdravotne 
postihnuté dieťa má právo na osobitnú starostlivosť. 

 Pri školskom úraze sa žiak okamžite obráti na vyučujúceho alebo dozor konajúceho 
učiteľa (vychovávateľa), prípadne na TU. Akýkoľvek malý úraz nahlási, prípadne si dá 
ošetriť v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy, kde sa úraz zaeviduje. Ak sa jedná o 
úraz vyžadujúci lekárske ošetrenie, oznámi sa táto skutočnosť rodičovi, v prípade 
potreby sa zavolá rýchla zdravotná služba a spíše sa Záznam o školskom úraze, čím sa 
úraz stáva registrovaným. 

 Právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím využívaním a 
zanedbávaním – voči žiakom nemôže byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri 
ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, 
šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky, zadržiavanie žiaka v škole po vyučovaní proti jeho 
vôli a pod.). 



 

 

 

Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

 Žiak nesmie vykonávať prácu na úkor jeho zdravia, vzdelávania, telesného, duševného 
alebo mravného vývoja. 

 Právo na ochranu súkromia, cti a povesti – vyjadrenia učiteľa týkajúce sa 
hodnotenia vedomostí, zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu urážať 
a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho seba hodnotenie, či postavenie v skupine 
spolužiakov. O žiakoch možno zhromažďovať len základné údaje, týkajúce sa 
identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné 
číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, osobné údaje týkajúce sa jeho zdravia a mentálnej 
identity. Zhromažďované údaje treba chrániť pred prístupom nepovolaných osôb a 
zachovávať o nich mlčanlivosť. Rovnako nemožno zasahovať do rodinných vzťahov 
žiaka, porušovať listové tajomstvo, vystavovať žiaka ponižujúcim prehliadkam. 

 Právo na ochranu a pomoc – dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, 
ktorým sa poskytne ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo 
strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním. Za prejavy 
šikanovania sa napr. považuje: vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od 
šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, bitie, verbálne a fyzické ponižovanie, urážky 
rodičov a podobne. Žiak sa v týchto prípadoch môže obrátiť na ktoréhokoľvek 
zamestnanca školy, najmä však vyučujúceho, TU, prípadne dozor konajúceho učiteľa, 
resp. koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí a šikanovania, či 
výchovnú poradkyňu. 

 Právo na pokojné zhromažďovanie sa a združovanie – žiaci majú právo združovať 
sa na základe dobrovoľnosti v detských a mládežníckych organizáciách, záujmových a 
športových organizáciách, v záujmových krúžkoch na škole, zapájať sa do 
mimoškolských kultúrnych, športových a iných aktivít organizovaných školou. 

 Právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na hre a oddychovej činnosti – slobodnú 
účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti - pri tvorbe rozvrhu hodín treba 
rešpektovať zásady psycho-hygieny, vyučovacie hodiny nemôžu vyučujúci predlžovať 
alebo svojvoľne skracovať prestávky. 

 Právo na ochranu pred drogovými závislosťami – v priestoroch školy, školského 
klubu, školského areálu a tiež na akciách organizovaných školou platí zákaz fajčenia, 
zákaz prinášať do školy alebo na školské akcie alkoholické nápoje, drogy a požívať ich, 
ponúkať, predávať alebo inak rozširovať! Porušenie týchto opatrení bude považované 
za hrubé porušovanie školského poriadku a udelené prísne výchovné opatrenie 
(pokarhanie RŠ či znížená známka zo správania). K riešeniu problému budú pozývaní 
rodičia, soc. kurátor a polícia. 

 Právo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – na individuálny 
prístup vo výchove a vzdelávaní, na vyučovanie pedagógom s odbornou a 
pedagogickou spôsobilosťou. 

 Právo na spravodlivý proces.  
 Žiak bude vypočutý, keď mu budú hroziť sankcie z porušenia školského poriadku, aby 

sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa. 
 Právo na multikultúrne prostredie.  

 Umožniť žiakom spoznávať spôsob života a kultúru žiakov z iných krajín, podporovať 
tak výchovu v duchu tolerancie a vzájomnej znášanlivosti. 

 Žiacka školská rada – jeho činnosť je prejavom prvku demokratizácie a humanizácie 
našej školy. Triedy 5. až 9. ročníka si volia (vyberajú) jedného zástupcu svojej triedy za 
člena ŽŠR. Jeho úlohou je prinášať na stretnutia námety týkajúce sa organizácie života 
v škole, prípadne požiadavky na aktivity, o ktoré majú žiaci záujem, problémy na 
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riešenie. Stretnutia ŽŠR sú raz mesačne, prípadne podľa potreby aj častejšie. So ŽŠR 
spolupracuje vedením školy poverený pedagogický zamestnanec. Námety ŽŠR sú 
prediskutované na mesačných poradách pedagogických zamestnancov, prípadne 
vedením školy. Žiaci prostredníctvom svojich zástupcov môžu nielen presadzovať 
svoje záujmy a požiadavky, ale tiež upozorňovať na porušovanie ich práv, podieľať sa 
na formovaní vnútorného poriadku školy, spätne pôsobiť na spolužiakov, aby si plnili 
svoje povinnosti a dodržiavali Školský poriadok. Žiakom sa prostredníctvom ŽŠR 
dostáva priestor na uplatňovanie práva na názor, slobodu prejavu, združovania sa, 
osvojujú si základné prvky demokratickej spoločnosti, učia sa vystupovať, kultivovane 
presadzovať alebo obhajovať svoj názor, tolerovať odlišný, prijímať na základe 
demokratického hlasovania väčšinový názor pri rešpektovaní práva menšiny. 

2.2 Povinnosti žiakov 

2.2.1 Dochádzka žiaka do školy 

 Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín; 
 Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania; 
 Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na záujmové krúžky, ktoré 
zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD a do záujmových krúžkov 
povinná; 

 Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností; 
 Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie 
sumy peňazí, mobil a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť; 

 Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy 
alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie; 

 Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické 
potreby; 

 Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom 
zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne 
nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti 
na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii školy; 

 V prípade mimoriadneho prerušenia školského vyučovania je žiak povinný 
zúčastňovať sa dištančnej formy vzdelávania; 

 Budova školy sa ráno uzavrie o 750 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto čase do školy, budú 
do školskej budovy vpustení po zápise do zošita oneskorených príchodov. 
Neospravedlnený čas meškania sa žiakom bude započítavať do neospravedlnených 
hodín; 

 Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené do vestibulu školy vstúpiť so skejtom, 
kolieskovými korčuľami, kolieskovou obuvou, jazdiť na bicykloch, kolobežke 
a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch. 

2.2.2 Triedna samospráva  

Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy, ktorú volí žiacky kolektív triedy 
so súhlasom triedneho učiteľa v tomto zložení:  

a) predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, dbá o 
inventár triedy, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným 
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vyučujúcim, kontroluje prácu funkcionárov triednej samosprávy, 

b) podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti, 

c) pokladník – vyberá od žiakov vstupné, náhradu škôd a pod., 

d) nástenkár – organizuje prácu žiakov pri vyhotovovaní nástenných novín a pri výzdobe 
triedy. 

Ďalších členov triednej samosprávy si volia triedne kolektívy podľa vlastného uváženia. 
Súčasťou triednej samosprávy sú aj členovia školského parlamentu. Triedna samospráva je 
pomocný orgán triedneho učiteľa. 

2.2.3 Príchod žiaka do školy 
 

 Žiakom navštevujúcim ŠKD sa umožní vstup od budovy školy od 600 do 715 hod. Do 
budovy školy vstupujú žiaci samostatne a organizovane;  

 Rodičia, ktorí sprevádzajú žiakov, nemajú do budovy školy povolený vstup!;  
 Žiaci, ktorí prídu do školy skôr ako o 730 hod., čakajú vo vestibule školy. Do tried môžu 
odísť až o 730 hod.; 

 Žiak po príchode do školy sa v šatni vyzlečie, prezuje sa do hygienicky vhodných 
prezuviek, uloží si v nej veci a najneskôr do 745 hod. zaujme svoje miesto v triede; 

 Každý žiak by mal byť na svojom pracovnom mieste pripravený na vyučovanie o 745 
hod.;  

 Začiatok vyučovania je o 750 hod.; 
 Žiaci, ktorí prichádzajú do školy na bicykloch, ich uzamknú a odložia do vyhradeného 
priestoru pri škole;  

 Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni je povinný sa prihlásiť na obed 
prostredníctvom čipového zariadenia; 

 V prípade, ak žiak svoj čip zabudne doma, je povinný to oznámiť ráno pred vyučovaním 
vedúcej ŠJ, ktorá ho na obed prihlási; 

 Žiaci sa zdržujú len v časti šatne, vyhradenej pre ich triedu a len nevyhnutný čas na 
prezutie a odloženie vrchného ošatenia. Skrinky žiaci otvárajú a zatvárajú bez 
zbytočného hluku; 

 Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u TU; 
 Ak sa žiak nemohol z vážnych príčin pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať domácu 
úlohu, ospravedlnení sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. V 
priebehu hodiny sa ospravedlnenie neakceptuje; 

 
2.2.4 Správanie žiaka na vyučovacích hodinách 

 

 Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými potrebami 
a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín; 

 Na vyučovacích hodinách sedí na určenom mieste podľa zasadacieho poriadku; Svoje 
miesto zaujme počas zvonenia. Určené miesto nesmie svojvoľne meniť; 

 Počas vyučovania sedí disciplinovane, plní uložené povinnosti, pozorne sleduje 
učiteľov výklad a odpovede spolužiakov, aktívne a samostatne pracuje, nenašepkáva, 
neodpisuje, nevyrušuje, nenašepkáva, nerozptyľuje pozornosť spolužiakov, práce 
odovzdáva vyučujúcemu nepoškodené počmáraním, natrhnutím alebo pokrčením. Bez 
povolenia vyučujúceho nesmie opustiť svoje miesto v učebni; 
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 Žiak nepoužíva mobilný telefón; 
 Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky;  
 V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na 
vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá 
znížená známka zo správania podľa kritérií stanovenými v tomto školskom poriadku; 

 Známky, resp. poznámky k práci žiaka sa zaznamenávajú prostredníctvom 
elektronickej žiackej knižky, resp. u žiakov 1. stupňa prostredníctvom žiackej knižky; 

 Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho 
odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním;  

 Triedu, učebňu, telocvičňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa; 
 Pri vstupe dospelej osoby do školy alebo triedy zdraví žiak dospelú osobu pozdravom 
„Dobrý deň“, pri odchode „Dovidenia“; 

 Ak počas vyučovania vstúpi do učebne dospelá osoba, žiaci sa pozdravia tak, že sa 
postavia, sadnú si len na pokyn učiteľa. Rovnako zdravia pri jej odchode z triedy. Na 
hodinách TSV, VYV, TECH, pri laboratórnych prácach a pri písaní kontrolných prác žiaci 
nevstávajú. Okrem uvedených bodov sa žiaci v odborných učebniach riadia príslušným 
pracovným poriadkom.  

 Na hodiny TSV sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov učiteľa TSV;  
 Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu TSV predložiť potvrdenie 
od lekára. Rodič môže ospravedlniť žiaka z TSV raz za polrok;  

 Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje miesto a 
všetky spoločné priestory triedy a školy; 

 Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné spôsobené 
škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka, podľa 
rozsahu zavinenia. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy; 

 Manipulovať s oknami, závesmi, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi 
môžu žiaci len so súhlasom učiteľa;  

 Žiak má právo slušným spôsobom a vo vhodnom čase vyjadriť svoj názor a požiadať 
učiteľa o vysvetlenie a riešenie problému. Do riešenia problému sa môže zapojiť cez 
zástupcu v školskom parlamente. Žiak má právo riešiť problém i cez koordinátora 
primárnej prevencie drogových závislostí a šikanovania alebo výchovného poradcu; 

 Žiak je povinný počas neprítomnosti na hodine využiť pomoc spolužiakov, prípadne s 
vyučujúcim konzultovať a prebratú látku dobrať. Je povinnosťou žiaka priebežne sa 
informovať o prebratej látke počas neprítomnosti v škole; 

 V školskom roku 2021/2022 sa žiacka knižka bude používať iba pre žiakov 1. stupňa. 
Žiaci (1. stupeň) nesmú prepisovať údaje v žiackej knižke. Na 2. stupni sa bude 
využívať už len elektronická žiacka knižka. Rodič resp. zákonný zástupca je ihneď 
prostredníctvom platformy EDUPAGE informovaný o známke; 

 Žiak 1. stupňa je povinný dať podpísať rodičovi známky v žiackej knižke minimálne 
raz do týždňa; 

 Do školy nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov (PC hry, 
hracie kocky, karty, CD a MP3 prehrávače, prenosné PC...) prípadne ohrozujú ich 
bezpečnosť a zdravie (nože, dýky, skalpely, ihly, boxery, výbušniny, zábavnú 
pyrotechniku, balenia slzotvorného plynu alebo rôznych zapáchov, spray, akékoľvek 
zbrane alebo ich atrapy, cigarety, drogy, alkohol, erotické časopisy, literatúru 
propagujúcu nacizmus, xenofóbiu, násilie, ...). Osobitne cenné predmety (klenoty) a 
väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť; 
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 Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma alebo v školskom klube. Ak sa nemohol z 
vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo si vypracovať domácu úlohu, 
ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod 
svojej nepripravenosti; 

 Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku;  
 Manipulovať s oknami a elektrickými vypínačmi môžu len žiaci so súhlasom učiteľa; 
 V našej škole netolerujeme šikanovanie v žiadnej podobe! Pre podrobnejšie 
vysvetlenie uvedieme v osobitnej kapitole, ako sa v škole šikanovanie prejavuje, ako 
má situáciu riešiť šikanovaný žiak, čo má robiť svedok šikanovania a aké sú tresty za 
šikanovanie.  

 
2.2.5 Správanie sa žiakov počas prestávok 

 

 Malé prestávky sú desaťminútové a veľká prestávka po druhej vyučovacej hodine trvá 
15 minút. Po prvej hodine je malá 5 minútová prestávka; 

 Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach a pripravujú sa na 
nasledujúcu vyučovaciu hodinu. Žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú 
určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie sociálneho 
zariadenia, vykonanie osobnej hygieny; 

 Cez malé prestávky vychádzajú na chodbu iba žiaci, ktorí sú určení ísť po pomôcky, 
alebo na toaletu; 

 Počas druhej prestávky sa žiaci voľne pohybujú po určených priestoroch (chodby – 
podľa pokynov dozor konajúcich učiteľov);  

 Počas veľkej prestávky si môžu žiaci zakúpiť cez čipové zariadenie výrobky z 
mliečneho automatu;  

 Počas veľkej prestávky týždenníci, sa starajú o vyvetranie a poriadok v triede;  
 Do odbornej učebne, telocvične, dielne vchádzajú žiaci len v sprievode učiteľa;  
  Odpadky odhadzujú žiaci do smetných košov; 
 Je zakázané odhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, umývadlách alebo 
vyhadzovať ich cez okná a voľne v školskom areáli; 

 Všetky písomnosti, potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa v 
kancelárii školy;  

 Vstup žiakov do kabinetov je povolený len v prítomnosti učiteľa. Žiaci majú zakázané 
brať učebné pomôcky bez prítomnosti učiteľa; 

 K spolužiakom sa správajú kamarátsky a pomáhajú si v práci, nevyvolávajú hádky a 
bitky, hrubo sa nevyjadrujú, nešikanujú spolužiakov;  

 Žiakom je zakázané: 
a) sadať na parapetné dosky, 
b) vstupovať cez prestávky do iných tried bez udania dôvodu, 
c) prechádzať z jedného poschodia na iné bez udania dôvodu, 
d) postávať pri zábradlí a na schodoch, 
e) opúšťať školskú budovu počas vyučovania a prestávok, 
f) bezdôvodne dlho sa zdržiavať na toaletách, 
g) pobehovať po triede, chodbách a hlučne sa správať, 
h) ohrozovať bezpečnosť iných spolužiakov, i 

 Žiaci majú zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a narkotiká, hrať hazardné hry, 
predávať, kupovať počas vyučovania v priestoroch školy medzi sebou akýkoľvek 
tovar; 
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 Na odevoch, doplnkoch a školských pomôckach je zakázané propagovať drogy, 
fašistické a rasistické symboly a nápisy. Je tiež zakázané nosiť do školy texty a obrázky 
s takýmto obsahom, písať takéto texty (kresliť obrázky ) do zošitov, kníh a na školský 
nábytok; 

 Žiak desiatuje cez prestávku po druhej vyučovacej hodine; 
 Súčasťou školy sú aj sociálne zariadenia. Všetci žiaci dodržujú v sociálnych 
zariadeniach poriadok a čistotu; 

 Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky; 
 Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a 
disciplinovane čakajú pred triedou na učiteľa, ktorý ich odvedie; 

 Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať cez okno papiere a iné odpadky; 
 Počas veľkej prestávky sa žiaci môžu zdržiavať na chodbách školy. Veľkú prestávku 
žiak využíva na voľný pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na 
ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z prechádzajúcej prestávky sa žiaci 
vracajú do tried 3 minúty pred začiatkom vyučovacej hodiny; 

 Žiak má vždy vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkom), ako aj voči spolužiakom; 

 
2.2.6 Správanie žiaka v školských priestoroch v čase mimo vyučovania 

 Žiak sa môže zdržiavať v školských priestoroch v čase mimo vyučovania len pri jeho 
účasti na popoludňajších akciách triedy alebo školy; 

 Žiak sa prezúva do hygienicky neškodných prezuviek aj na mimo-vyučovacie aktivity 
v škole; 

 Na akciách dodržiava pokyny pedagogického dozoru;  
 Žiakom nie je dovolené pohybovať sa v iných priestoroch, ako je priestor určený na 
popoludňajšiu aktivitu; 

 Na akcii sa zúčastňuje aktívne, dodržiava na nej pravidlá slušného správania;  
 Po skončení akcie sa zbytočne nezdržiava v školskej budove ani pred školskou 
budovou; 

 Na popoludňajšiu záujmovú činnosť prichádza žiak 5 minút pred jeho začiatkom. Žiaci 
čakajú na vyučujúceho v šatni školy alebo na mieste, ktoré im určil vedúci záujmového 
útvaru; 

 Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom 
vyučujúcim a schváleným riaditeľkou školy. 

2.2.7 Používanie mobilných telefónov 

 Ak počas vyučovania nesmie mať aktívny mobilný telefón! Prikazuje to 
vyhláška MŠVVŠ SR 320/2008 z 23. júla 2008 o základnej škole § 20 
odsek 7. Mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý. Zakazuje 
sa dobíjať mobilné telefóny v škole!  

 V nadväznosti na stále väčší rozmach internetu a sociálnych sietí, ktoré majú okrem 
pozitívneho v súčasnosti aj čoraz viac negatívnych dôsledkov, na základe 
prerokovania v PDG rade sa riaditeľka školy rozhodla upraviť používanie mobilných 
zariadení na našej škole, s cieľom predísť šikanovaniu a kyberšikane medzi žiakmi 
a učiteľmi školy. 

Novoprijatými opatreniami sú: 
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1. Zákaz používania mobilných zariadení v priestoroch školy. 
2. Povinnosť každého žiaka vypnúť mobilné zariadenie pred vstupom do budovy  

a jeho následné zapnutie až po odchode z budovy školy. Počas vyučovania  
je povinnosťou každého žiaka mať mobilné zariadenie uložené v aktovke alebo u TU. 

3. Zákaz vyhotovovania obrazového alebo zvukového záznamu iných žiakov 
a pedagogických + nepedagogických zamestnancov.  

4. V odôvodnenom prípade potreby použitia mobilného zariadenia je žiak povinný 
požiadať o povolenie učiteľa. 

5. Ak žiak na vyučovaní nedovolene použije mobilné zariadenie, vyučujúci je oprávnený 
mu ho odobrať.  
 

K vyššie uvedeným opatreniam naša škola pristupuje po odhalení prípadov, kedy si žiaci 
neoprávnene nahrávali učiteľov či spolužiakov na mobilné zariadenia a následne takéto 
fotografie/videozáznamy zverejňovali na súkromných sociálnych sieťach, resp. tieto si 
navzájom preposielali s cieľom ich zosmiešnenia. Ďalej sa zistilo, že rodič využitím smart 
hodiniek sledovali správanie svojho dieťaťa na vyučovacích hodinách i mimo nich bez 
udelenia súhlasu vyučujúceho (porušenie GDPR). Je dôležité si uvedomiť, že takéto 
protiprávne konanie sa v konečnom dôsledku môže považovať až za trestný čin, ktorým je 
ohováranie podľa § 373 Trestného zákona.  
 

Je potrebné si uvedomiť, že dosah kyberšikany môže byť až natoľko vážny, že svojím 

charakterom dokáže svojej obeti ublížiť. 

 

Obmedzenie používania mobilných zariadení na našej škole je zahrnuté 

v Školskom poriadku a jeho porušenie môže mať za následok v krajných 

prípadoch uloženie výchovného opatrenia žiakovi, ktoré tento bod Školského 

poriadku porušil. 

 
 Ak žiak poruší toto nariadenie, mobilný telefón vypne, toto porušenie ŠP bude 

zaznamenané v EŽK. V prípade nerešpektovania tohto zákazu učiteľ telefón zoberie 
odovzdá ho TU. TU informuje rodiča o porušení školského poriadku ich dieťaťom 
a po oznámení rodičovi / zákonnému zástupcovi žiaka bude žiakovi udelené 
výchovného opatrenia. Následne TU vráti mobil rodičom. 

 Použitie mobilného telefónu v škole je možné len za nasledovných podmienok: 
a) Žiak ho môže používať len v odôvodnených prípadoch na kontakt s rodičmi, ak 

nie je iná možnosť; 
b) Použitie mobilného telefónu oznámi žiak dozor konajúcemu učiteľovi, prípadne 

inému vyučujúcemu; 
c) Na iné účely nesmie žiak mobilný telefón používať (napr. fotografovanie, 

nahrávanie, hry, SMS, ...); 
d) Mobilné telefóny sa nesmú používať ani ako kalkulačka; 
e) Počas vyučovania aj počas pobytu v ŠKD musí byť mobilný telefón žiaka 

vypnutý; 
f) Počas vyučovania v odborných učebniach je zakázané používať vlastné USB – 

kľúče a CD – nosiče bez povolenia vyučujúceho;  
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g) Škola nezodpovedá za poškodenie alebo stratu mobilného telefónu ani iného 
elektronického zariadenia, ktoré si žiak prinesie do školy.  

2.2.8 Povinnosti týždenníkov 

Týždenníkov menuje TU;  

 Pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie, 
 Na začiatku každej vyučovacej hodiny hlásia neprítomných žiakov, 
 Cez prestávky vetrajú a čistia tabuľu, 
 Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, 
zatvoria okná a skontrolujú čistotu v triede, 

 Ak do 5 minút od začiatku hodiny nepríde do triedy vyučujúci, ich povinnosťou je 
upozorniť na to vedenie školy 

 Počas malých prestávok týždenníci zotierajú tabuľu suchou handrou; 
 Počas veľkej prestávky a po vyučovaní zotierajú týždenníci tabuľu mokrou hubkou; 
 Prinášať a odnášať učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich; 
 Starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede po skončení každej 
vyučovacej hodiny; 

 Hlásiť TU poškodenie inventára triedy; 
 Dozrieť na to, aby po poslednej vyučovacej hodine učebňa zostala v primeranom 
poriadku, (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, 
zatvorené vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá). 

2.2.9 Odchod žiakov zo školy 

 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky a je 
povinný poupratovať svoje miesto a vyložiť na lavicu svoju stoličku; 

 Týždenníci očistia tabuľu, zatvoria okná, uzavrú vodovodné kohútiky a vypnú 
osvetlenie; 

 Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe pri šatni sa prezujú, uložia si 
prezuvky do skrinky, zoradia sa do dvojstupu a pod vedením učiteľa buď opustia 
budovu školy alebo pôjdu na obed do ŠJ; 

 Ak je v súrnych prípadoch potrebné, aby žiak opustil budovu školy počas vyučovania, 
môže tak urobiť iba, ak si ho rodič - zákonný zástupca príde osobne vyzdvihnúť. Pred 
odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa; 

 Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené; 
 Žiak stravujúci sa v školskej jedálni si uloží veci v šatni a disciplinovane odíde do 
jedálne kde čaká na vydanie stravy. Počas obeda dodržiava zásady kultúrneho 
stolovania. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní 
sa žiak odchádza domov, prípadne na krúžkovú činnosť; 

 Pri školskej jedálni si žiaci kabáty, bundy, svetre, vetrovky zavesia na vešiak. Lavičky 
slúžia na sedenie, preto si školské aktovky žiaci ukladajú pod lavičky. Na to dohliada 
vyučujúci, ktorý mal so žiakmi poslednú vyučovaciu hodinu; 

 Zo školského klubu môže žiak odísť sám len na písomné vyžiadanie rodiča, v 
ostatných prípadoch si po žiaka prídu rodičia, rodinní príslušníci osobne; 

 Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí 
byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov; 
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 Ak má žiak poslednú vyučovaciu hodinu telesnú a športovú výchovu, svoj priestor 
v triede si žiak uprace pred hodinou telesnej a športovej výchovy. Na to dohliadnu 
týždenníci. V prípade ak žiaci nesplnia túto povinnosť Školského poriadku, upozornia 
na túto skutočnosť TU; 

 Ak má žiak poslednú hodinu TSV, po hodine sa žiak v šatni prezlečie a vyučujúci TSV 
žiakov odprevadí z budovy školy alebo na obed do ŠJ. 

2.2.10 Iné povinnosti žiaka 

 Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom TU. 
 Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to TU, ktorý urobí ďalšie opatrenia. Po 
preverení straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa. 

 Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, 
používať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky. Porušenie je riešené 
výchovným opatrením alebo znížením známky zo správania. 

 Kolektívy tried sú povinné udržiavať svoju triedu a šatňu v čistote. V prípade 
nalepených žuvačiek, čiernych šmúh na podlahe, popísaných lavíc a stoličiek a iného 
znečistenia TU zabezpečí raz za mesiac jeho odstránenie žiakmi triedy. 

 Žiaci sú povinní šetriť školské zariadenie, šetrne zaobchádzať s učebnicami a 
učebnými pomôckami, nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, 
neznečisťovať školské prostredie, nepísať po laviciach, stenách a dverách v 
sociálnych zariadeniach. 

 Žiaci sú povinní ihneď nahlásiť TU zmenu svojho trvalého alebo prechodného 
bydliska, prípadne iné zmeny v základných osobných údajoch. 

2.2.11 Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenia 

 Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. 
Akékoľvek poškodenie, či z nedbanlivosti alebo úmyselné, je rodič žiaka povinný v 
plnej miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy; 

 Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak poškodí 
učebnicu v priebehu školského roka, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, 
musí ju uhradiť; 

 Žiak zachováva svoju žiacku knižku v slušnom a udržiavanom stave počas celého 
školského roka (iba žiaci 1. stupňa); 

 Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice vráti škole z ktorej odchádza; 
 Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu 
stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventára triedy; 

 Poškodenie majetku v správe školy rieši TU so zákonným zástupcom, ktorý je povinný 
škodu nahradiť. 

2.2.12 Oslovenie, pozdravy, komunikácia 
 

 Žiak oslovuje všetkých zamestnancov titulom pán – pani. Pri prvom stretnutí počas 
dňa pozdraví každého zamestnanca školy. 

 Ku spolužiakom sa správa priateľsky, oslovuje ich krstným menom. 
 Nepoužíva vulgárne výrazy a nebije sa. 
 Vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie a fyzické ubližovanie sa považuje 
za šikanovanie. 
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 Každá urážajúca komunikácia medzi spolužiakmi i za neprítomnosti učiteľa sa 
považuje za porušenie školského poriadku. 

2.2.13 Správanie sa žiaka v školskej jedálni 

 Žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni. V nej sa žiaci zdržujú len počas 
podávania stravy. Do jedálne prichádzajú disciplinovane bez tašiek, ktoré majú 
uložené pod lavičkami pri ŠJ; 

 V jedálni žiaci nebežia, v rade sa nepredbiehajú, pri stole sa správajú disciplinovane 
a potichu. Dodržiavajú pokyny učiteľov, vychovávateliek, vedúcej ŠJ. Je zakázané 
poškodzovať zariadenie ŠJ a vynášať riad alebo príbor zo ŠJ; 

 Žiaci sú povinní po zjedení stravy nechať po sebe čisté miesto pri stole, zasunúť 
stoličku a odniesť všetok použitý riad k okienku na to určenému; 

 Žiaci majú zakázané vynášať stravu zo ŠJ; 
 Šupy z ovocia, servítky a pod. odhadzujú žiaci do koša. 

2.2.14 Správanie sa žiaka na verejnosti 

Žiak reprezentuje školu aj na verejnosti, preto je povinný slušne sa správať i v čase mimo 
vyučovania, počas voľných dní i cez prázdniny. Úctivo sa správa k svojim rodičom, 
súrodencom, priateľom i spolužiakom. Správa sa tak, aby neporušoval zásady spolunažívania 
a mravné normy.  

 Žiak je zdvorilý voči dospelým občanom, najmä chorým ľuďom a ženám, k starším 
ľuďom, uvoľňuje miesto v dopravných prostriedkoch. Je pozorný i k telesne 
postihnutým spolužiakom i občanom. Podľa potreby im ochotne pomáha.  

 Na cestách, na uliciach i na križovatkách dodržiava dopravné predpisy. V mestách sa 
riadi pokynmi príslušníkov dopravných orgánov alebo svetelnými signálmi.  

 Nesmie sa zdržiavať v podnikoch verejného stravovania, v ktorých sa podávajú 
alkoholické nápoje, dlhšie ako potrebuje na konzumáciu objednaného jedla a 
nealkoholického občerstvenia.  

 Ak žiak verejne vystupuje, je povinný o tom informovať TU, kvôli prehľadu o 
mimoškolskej aktivite žiaka.  

 Žiaci, ktorí sa v škole i mimo nej správajú príkladne, ktorí si plnia svoje povinnosti, 
prípadne vykonávajú statočný čin, môžu dostať odmeny a pochvaly.  

 Žiak sa nesmie zapájať do stretnutí so skupinami mládeže, ktoré vykonávajú trestnú 
alebo inak spoločensky škodlivú činnosť.  

 V kontakte s cudzími ľuďmi je opatrný.  
 Žiak je povinný i mimo školy chrániť si svoje zdravie; sú mu zakázané všetky činnosti, 
ktoré sú zdraviu škodlivé (napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie 
zdraviu škodlivých látok, dlhodobá návšteva počítačových herní a pod.),  

 Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy 
a areálu školy (napr. do obchodu ...).  

2.2.15 Povinnosti týždenníkov 

 Žiak prichádza do školy a na všetky školské a mimoškolské podujatia oblečený a 
upravený vhodne a čisto. Dbá na svoju osobnú hygienu a zovňajšok, v čistote udržiava 
hlavne ruky a vlasy. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov, líčenie tváre a 
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výstredná úprava nechtov, nosenie drahých šperkov a piercingu je 
neprípustné.  

 Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutie v škole botasky, tenisky 
a cvičky a obuv s čiernou podrážkou. 

 Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami. 
 Žiaci v škole nesmú nosiť na hlavách čiapky. 
 Na hodinách telesnej a športovej výchovy je žiak oblečený do športového úboru. 
 

2.2.16 Povinnosti týždenníkov 

 Na školských výletoch, exkurziách a akciách mimo školy, sa žiak správa spôsobom, 
ktorý robí česť a dobré meno škole. 

 Úctivo a zdvorilo sa správa k rodičom, priateľom, pedagogickým a ostatným 
zamestnancom školy. Pri stretnutí ich úctivo pozdraví. 

 Žiak sa správa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáha im v práci, slušne sa 
vyjadruje. 

 Žiak je pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a ženám. Uvoľní im miesto v 
dopravnom prostriedku.  

 Žiak základnej školy môže navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. 

3. ODMENY A VÝCHOVNÉ OPATRENIA  

3.1 Pochvaly  

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú v zmysle § 58 školského zákona, za mimoriadny 

prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin.  

Pochvaly sa udeľujú za vzorné plnenie povinnosti a vzorné správanie sa počas vyučovania 

alebo na akciách usporiadaných školou. Pochvaly sa udeľujú spravidla na zhromaždení 

triedy alebo školy a zaznamenávajú sa do triedneho výkazu. Pochvala môže byť udelená 

TU alebo riaditeľom školy. Návrh na udelenie pochvaly TU alebo riaditeľom školy sa 

prerokuje v pedagogickej rade. Zaznamenáva sa do katalógového listu žiaka. 

Za vzornú dochádzku do školy môže TU udeliť žiakovi pochvalu od TU, riaditeľovi školy 

podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo navrhnúť žiaka na iné ocenenie 

riaditeľom školy a OZ „Severáčik“.  

1. Pochvaly TU – sa udeľujú pred kolektívom triedy: 
 Za vynikajúci prospech – do 1,0 za jednotlivé polroky 
 Za výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín za jednotlivé polroky 
 Za reprezentáciu školy v súťažiach, ktoré nie sú organizované IUVENTOU 
 Za reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. 
 Za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností 
 Za dlhodobú aktívnu prácu na vyučovaní resp. v žiackej školskej rade 
 Za vytváranie korektných vzťahov medzi spolužiakmi 
 Za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné 
uznanie inou osobou alebo inštitúciou 
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2. Pochvaly riaditeľkou školy – sa udeľujú pred všetkými žiakmi školy: 

 Za vynikajúci prospech – do 1,0 počas celého školského roka 
 Za vynikajúcu dochádzku do školy počas celého školského raka – 0 vymeškaných 
hodín 

 Za reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod. 
 Za úspešnú reprezentáciu školy – 1. – 3. miesto v okresných, krajských a 
celoslovenských súťažiach a olympiádach organizovaných IUVENTOU 

 Za príkladný čin – záchranu života, za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup 
k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.  

Okrem pochvaly triednym učiteľom a pochvaly riaditeľkou školy je možné žiakovi udeliť aj 

iné ocenenie spravidla formou poďakovania, diplomu, čestného uznania, knižnej odmeny 

a pod. Takéto ocenenia sa udeľujú za viacnásobnú reprezentáciu školy v súťažiach a 

projektoch v rámci školského roka, resp. za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži na 

miestnej úrovni a pod. Ocenenia sa udeľujú spravidla na konci školského roka, resp. po 

skončení danej súťaže a nezaznamenávajú sa do triedneho katalógu. Na základe 

odporúčania triedneho učiteľa a posúdenia pedagogickej rady môže byť pochvala, resp. 

iné ocenenie žiaka ústne i písomné ako i knižné, vecná odmena alebo zápis do kroniky 

školy. 

3.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny 

3.2.1 Pokarhania 

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu 
známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a 
poklesku.  

Opatrenia vo výchova na posilnenie disciplíny sa ukladajú po objektívnom prešetrení za 
menej závažné, závažné a hrubé porušenie ŠP. Opatrenia sa udeľujú so súhlasom riaditeľky 
školy po prerokovaní v pedagogickej rade. O udelení výchovného opatrenia informuje škola 
preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenia žiaka sa 
zaznamenávajú do katalógového listu.  
Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Pri 
porušeniach tohto bodu je na riešenie prizvaný predseda výchovnej komisie, zákonný 
zástupca, TU, prípadne polícia. Za opakované porušenia tohto bodu je žiakovi navrhnuté jedno 
z výchovných opatrení alebo znížená známka zo správania. 

Ak žiak poruší ŠP: 

1. Učiteľ si predvolá do školy rodičov 
2. Pri opakovanom a alebo závažnom či mimoriadne závažnom porušení ŠP budú 

predvolaní zákonní zástupcovia k riaditeľke školy, prípadne TU písomne upozorní 
oddelenie sociálnej starostlivosti na zanedbávanie výchovy rodičmi. 

3. Za porušenie ŠP budú žiakovi podľa závažnosti previnenia navrhnuté tieto výchovné 
opatrenia 

 Napomenutie TU 
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 Pokarhanie TU 
 Pokarhanie riaditeľom školy 
 Znížená známka zo správania 2. stupňa 
 Znížená známka zo správania 3. stupňa 
 Znížená známka zo správania 4. stupňa 

Napomenutie TU ukladá z vlastnej iniciatívy, pokarhanie so súhlasom riaditeľky školy. 

Neospravedlnené hodiny: 

Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená známka 

zo správania alebo škola môže oznámiť rodičov žiaka na priestupkové oddelenie mestského 

úradu pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.  

 Za 2 – 3 neospravedlnené hodiny prerokováva TU so žiakom návrh na 
napomenutie od TU.  

 Za 4 – 5 neospravedlnených hodín TU udeľuje žiakovi pokarhanie TU – 
prerokované v pedagogickej rade.  

 Za 6 – 9 neospravedlnených hodín podáva TU riaditeľke školy návrh na pokarhanie 
od riaditeľa školy – prerokované v pedagogickej rade.  

 Za 10 – 25 neospravedlnených hodín navrhuje TU zníženú známku zo správania 2. 
stupňa (uspokojivé) – prerokované v pedagogickej rade.  

 Návrh na zníženú známku zo správania 3. stupňa (menej uspokojivé) predkladá TU 
za 26 – 60 neospravedlnených hodín – prerokované v pedagogickej rade 

 Nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje TU žiakovi zníženú známku zo správania 
4. stupňa (neuspokojivé) – prerokované v pedagogickej rade. 
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Tab. Kritéria na posilnenie disciplíny 

 Opatrenia na posilnenie disciplíny 

Výchovné opatrenia Napomenutie TU Pokarhanie TU Pokarhanie RŠ Znížená známka  
zo správania 2. stupňa 

Znížená známka  
zo správania 3. stupňa 

Znížená známka  
zo správania 4. stupňa 

Priestupok:  

Zabúdanie pomôcok, 
zabúdanie DÚ 

5 x 6-7 x 8-10 x  11 x x x 

Oneskorené 
príchody na 1. 
vyučovaciu hodinu 

2 x 3-4 x 5-6 x 7 x x x 

Zápisy 
disciplinárneho 
charakteru  

3 x 4-5 x 6-10 x 11 a viac x x 

Neplnenie si 
týždenníckych 
povinností 

5 x 6-7 x 8 x x x 

Neospravedlnené 
hodiny 

2-3 4-5 6-9 10-25 26-60 61 a viac 

Nosenie vecí do 
školy, ktoré 
ohrozujú 
bezpečnosť žiakov 
(pyrotechnika, 
zbrane, nôž, 
zapaľovač, 
zápalky...) 

x 1 x 2 x 3-4 x 5 a viac x x 

Neslušné 
vyjadrovanie sa 

x 1 x 2-3 x 3-5 x 6 a viac x x 
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Dokázané klamstvo 
žiaka 

x 1 x 2-3 x 4 a viac x x x 

Úmyselné ničenie 
výzdoby triedy, 
školy, majetku 

x 1 x 2 x 3 a viac x x x 

Propagácia fašizmu 
a rasizmu 

x 1 x 2 x 3 a viac x x x 

Vulgárne 
vyjadrovanie sa 

x x 1 x 2 x 3 a viac x x 

Drobná krádež x x 1 x 2 x 3 a viac x x 
Bezdôvodné 
opustenie školy 

x 1 x 2 x 3 a viac x x x 

Podpísanie známky 
za rodiča 

x 1 x 2 x viac x x x 

Nerešpektovanie TU 
v súvislosti 
s manipuláciou 
mobilným telefónom 
počas VVP alebo 
iného 
multifunkčného 
zariadenia do školy  

x 1 x 2 x 3 x x x 

Úmyselné fyzické 
napadnutie 
spolužiaka a aktívna 
spoluúčasť – nie je 
potrebné lekárske 
ošetrenie 

x x 1 x 2 x  3 x x 

Slovný alebo 
písomný útok (aj na 

x x x 1 x 2 x viac x 
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sociálnych sieťach) 
na učiteľa 

Šikanovanie žiakov x x 1 x 2 x viac x x 
Fajčenie v škole x x x 1 x 2 a viac x x 

Konzumácia 
alkoholu v škole 
alebo na školských 
podujatiach 

x x x 1 x 2 x x 

Prinesenie alkoholu 
do školy alebo na 
školské podujatie 

x x x 1 x 2 x x 

Úmyselné 
poškodenie 
školského majetku, 
vandalizmus, 
vzniknutá škoda do 
100 € 

x x x x 1 x 2 a viac x 

Dokázaná krádež 
v škole väčšieho 
rozsahu – vyšetrená 
políciou 

x x x x 1 x 2 a viac x 

Úmyselné fyzické 
ublíženie na zdraví 
vyžadujúce lekárske 
ošetrenie 

x x x 1 x 2 x viac x 

Užitie drog x x x x 1 x 2 a viac x 

Úmyselné 
poškodenie 
školského majetku 
veľkého rozsahu, 

x x x x 1 x 2 a viac x 
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vzniknutá škoda nad 
100 € 

Fyzické napadnutie 
učiteľa žiakom 

x x x x x 1 x 

Dílerstvo drog  x x x x x 1 x 

Vlámanie do školy 
a lúpež 

x x x x x 1 x 

Šírenie poplašných 
správ 

x x x x x 1 x 

Hromadné 
ohrozenie 

x x x x x 1 x 
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Výchovné opatrenia 
(VO) 

Postup  Dôvod  Zápis 

Napomenutie TU Udeľuje TU – 
prerokovať so žiakom 

Menej závažný 
priestupok 

Elektronická žiacka 
knižka (EŽK), žiacka 
knižka (ŽK)  

Pokarhanie TU Udeľuje TU – 
prerokovať so žiakom 
a v pedagogickej rade 

Opakované menej 
závažné priestupky, 
závažný priestupok 

Elektronická žiacka 
knižka (EŽK), žiacka 
knižka (ŽK)  

Pokarhanie riaditeľkou 
školy (môže byť spojené 
so zníženou známkou zo 
správania - 2. stupeň) 

Udeľuje riaditeľka 
školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade 

Opakované závažné 
priestupky. Hrubé 
porušenie Školského 
poriadku  

Katalógový list, 
vysvedčenie, EŽK 

Znížená známka zo 
správania – 3. stupeň 

Udeľuje riaditeľka 
školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade 
a s rodičom žiaka 

Opakované hrubé 
porušenie Školského 
poriadku. 
Mimoriadne hrubé 
porušenie Školského 
poriadku. 

Katalógový list, 
vysvedčenie, IŽK 

Znížená známka zo 
správania – 4. stupňa 

Udeľuje riaditeľka 
školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade 
a s rodičom žiaka 

Opakované 
mimoriadne hrubé 
porušenie Školského 
poriadku. 

Katalógový list, 
vysvedčenie, EŽK 

Výchovné opatrenia 
(VO) 

Postup  Dôvod  Zápis 

Napomenutie TU Udeľuje TU – 
prerokovať so žiakom 

Menej závažný 
priestupok 

Elektronická žiacka 
knižka (IŽK), žiacka 
knižka (ŽK)  

Pokarhanie TU Udeľuje TU – 
prerokovať so žiakom 
a v pedagogickej rade 

Opakované menej 
závažné priestupky, 
závažný priestupok 

Elektronická žiacka 
knižka (EŽK), žiacka 
knižka (ŽK)  

Pokarhanie riaditeľkou 
školy (môže byť spojené 
so zníženou známkou zo 
správania - 2. stupeň) 

Udeľuje riaditeľka 
školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade 

Opakované závažné 
priestupky. Hrubé 
porušenie Školského 
poriadku  

Katalógový list, 
vysvedčenie, EŽK 

Znížená známka zo 
správania – 3. stupeň 

Udeľuje riaditeľka 
školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade 
a s rodičom žiaka 

Opakované hrubé 
porušenie Školského 
poriadku. 
Mimoriadne hrubé 
porušenie Školského 
poriadku. 

Katalógový list, 
vysvedčenie, EŽK 

Znížená známka zo 
správania – 4. stupňa 

Udeľuje riaditeľka 
školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade 
a s rodičom žiaka 

Opakované 
mimoriadne hrubé 
porušenie Školského 
poriadku. 

Katalógový list, 
vysvedčenie, EŽK 
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Každé porušenie bodu školského poriadku je priestupkom a výchovným problémom žiaka. 
Vyučujúci, pri ktorom sa žiak priestupku dopustil, oznámi žiaka TU. Pri opakovaných 
priestupkoch písomne pozýva TU rodičov žiaka k riešeniu výchovných problémov.  

 Ak sa žiak znovu opakovane dopúšťa priestupkov, je predvolaný pred výchovnú komisiu 
školy spolu s rodičmi. 

 Ak sa žiak dopustí závažného priestupku, môže dostať riaditeľské pokarhanie v priebehu 
roka. 

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 
ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 
miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka 
školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a 
vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 
zamestnanca a bezodkladne privolá  

a) zákonného zástupcu, 
b) zdravotnú pomoc, 
c) policajný zbor 

 

O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam. 
Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole uvádza pravidlá správania žiaka, pochvaly 
a iné ocenenia a v § 22 Opatrenia vo výchove, ktoré sú nasledovné:  

 Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom preriešení za závažné 
alebo opakované previnenie proti školskému poriadku alebo za mimoriadne hrubé 
porušenie Školského poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo 
správania.  

 Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení najmä napomenutie od TU, 
pokarhanie od TU, pokarhanie od riaditeľky školy; 

 Pokarhanie od TU udeľuje TU so súhlasom riaditeľky školy po prerokovaní v pedagogickej 
rade. Riaditeľka školy udeľuje pokarhanie riaditeľky školy po prerokovaní v pedagogickej 
rade. 

 O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľka školy preukázateľným spôsobom 
zákonného zástupcu žiaka. Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do katalógového 
listu žiaka. 

 Udelenie zníženého stupňa zo správania sa uvedie v katalógovom liste žiaka v súlade s 
Metodickými pokynmi MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy sa 
podrobne zaoberá touto problematikou. 

3.2.2 Porušenie školského poriadku 

1. Menej závažné porušenia školského poriadku (ďalej len ŠP) 
 Zabúdanie pomôcok na vyučovanie 
 Zabúdanie žiackej knižky (1. stupeň) 
 Nevhodná úprava zovňajšku 
 Dlhodobo chýbajúce prezuvky 
 Nerešpektovanie pokynov vyučujúceho, zastupujúceho alebo dozor konajúceho 
učiteľa na vyučovacích hodinách a počas prestávok 

 Ohováranie, vysmievanie sa zo spolužiakov, drobné konflikty medzi spolužiakmi 
 Nerešpektovanie pravidiel počas prestávok 
 Bezdôvodné neskoré príchody na 1. vyučovaciu hodinu – max. 2 x 
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 Neospravedlnená absencia: 2 – 3 hodiny  
 

2. Závažné porušenia ŠP 
 Bezdôvodné opustenie školy bez vedomia TU 
 Prepisovanie známok v žiackej knižke (1. stupeň) 
 Úmyselné klamstvo alebo podvod 
 Používanie mobilného telefónu počas vyučovania (vyučovaním sa rozumie aj 
prestávka) 

 Neprimerané riešenie konfliktov medzi spolužiakmi (roztržky, bitky) 
 Opakované menej závažné porušenie ŠP 
 Fajčenie v priestoroch školy alebo v areáli školy 
 Opakované vulgárne vyjadrovanie sa 
 Opustenie vyučovania bez súhlasu pedagóga 
 Podvádzanie pedagóga 
 Nerešpektovanie pokynov pedagóga 
 Úmyselné poškodenie majetku školy 
 Neospravedlnená absencia nad 6 hodín 
 Neskoré príchody na 1. vyučovaciu hodinu – nad 5 hodín 
 Opakované neadekvátne používanie mobilného telefónu 
 Prvý príznak náznakov šikanovania 
 Publikovanie vulgárnych, urážlivých textov voči žiakom alebo pedagógom na 
verejne prístupných miestach, alebo na sociálnych sieťach 
 

3. Hrubé porušenia ŠP 
 Neospravedlnená absencia na viac ako 10 vyučovacích hodín 
 7 a viac neskorých príchodov na vyučovanie 
 4 zápisy za sústavné neadekvátne používanie mobilného telefónu 
 Konzumácia alkoholu na škole a na školských akciách 
 Priestupok voči zákonom 
 Opakované opustenie priestorov areálu školy 
 Opakované publikovanie vulgárnych, urážlivých textov voči žiakom alebo 
pedagógom na verejne prístupných miestach, alebo sociálnych sieťach 

 Sústavné vulgárne vyjadrovanie sa v škole a na akciách organizovaných školou 
 Druhý prípad náznakov šikanovania 
 Hrubé, vulgárne, arogantné správanie k učiteľom, zamestnancom školy a 
spolužiakom 

 Útok na učiteľa a iných zamestnancov školy 
 Vydieranie, krádež 
 Rasistické a protinárodné prejavy 
 Zneužívanie osobných údajov zamestnancov školy a spolužiakov, zverejňovanie 
video nahrávok zo zamestnancov školy a žiakov na facebooku a iných sociálnych 
sieťach. 
 

4. Mimoriadne hrubé porušenie ŠP 
 viac ako 26 neospravedlnených hodín 
 dokázaný trestný čin 
 prechovávanie omamných a psychotropných látok 



 

 

 

 

Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

 krádež v škole a mimo nej 
 tretí prípad náznakov šikanovania, resp. dokázané šikanovanie  
 viac opustení budovy, resp. areálu školy 

Všetky porušenia Školského poriadku školy musia byť riadne zaznamenané 

prostredníctvom platformy EDUPAGE a v katalógovom liste žiaka. 

Všeobecne, bez spájania s konkrétnym menom možno o výchovných opatreniach a znížených 

známkach zo správania hovoriť aj verejne. 

4. DIŠTANČNÁ FORMA VZDELÁVANIA 

4.1 Krízový plán pre žiaka 
 
Komunikácia 

 Počas dištančného vzdelávania (ďalej len DV) žiak musí komunikovať so svojimi 
učiteľmi. 

 Ak má žiak problém s komunikáciou s učiteľmi, žiak je povinný s  pomocou rodičov 
osloviť svojich učiteľov, aby učiteľ vysvetlil žiakom a rodičom, ako spolu budú 
komunikovať 

Rozvrh 

 Žiak je povinný zistiť si u triedneho učiteľa, aký je rozvrh online hodín  
Čas 

 Žiak je povinný pripraviť sa na vyučovanie tak, ako sa pripravuje na hodiny prezenčného 
vyučovania, rovnako sa pripravuj aj na tie, ktoré prebiehajú online.  

 Žiak je povinný plniť domáce úlohy zadané vyučujúcim 
 Odporúčame, aby žiak netrávil pri počítači veľa času  

Účasť na hodine 

 Žiak sa na hodinu môže pripojiť cez počítač alebo použiť svoj mobilný telefón 
 Účasť na hodine je povinná, rovnako ako v škole 
 Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať 
zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. 

 V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní 
kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho. 

 Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie bude okamžite kontaktovať triedny 
učiteľ resp. vyučujúci, ktorý bude zisťovať príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup 
k internetu, odporúčame využiť telefonický kontakt, resp. SMS aspoň pre zadania úloh. 

 Žiaci sú povinní každý deň sledovať správy na EduPage a webovú stránku školy. 
 Počas hodiny: 
 Dávať pozor 
 Zabezpečiť, aby žiak nebol rušený, aby žiaka rozptyľovalo čo najmenej vecí 
 Vypnúť televízor, rádio 
 Zavrieť ostatné programy na počítači 
 Vysvetliť ostatným členom rodiny, že žiak má hodinu a nemá byť rušený 

 Žiak má počúvaj, čo hovorí učiteľ – keď učiteľ požiada žiaka, aby si zapol 
mikrofón/kameru,... žiak tak má urobiť 

 Žiak sa má zapájať do priebehu hodiny – po vyzvaní učiteľa, odpovedať na otázky 
učiteľa.  

 Ak niečomu žiak  nerozumie, má sa opýtať učiteľa! 
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 Žiak nesmie vyrušovať – nemá písať ostatným spolužiakom, nehrať sa s možnosťami 
portálu počas hodiny bez vyzvania učiteľa 

Povinnosti žiaka 

 Žiak je povinný odovzdať minimálne 75 % predpísaných prác z daného vyučovacieho 
predmetu.  

 Ak sa žiak nemôže zúčastňovať vzdelávania na diaľku v určitom období, napríklad zo 
zdravotných dôvod, oznámi zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť triednemu 
učiteľovi. 

 Žiak je povinný odovzdať vypracovanú úlohu vyučujúcemu v termíne, ktorý  vyučujúci 
určí dopredu. Ak žiak neodovzdá úlohu v stanovenom termíne, bude úloha vyhodnotená 
ako neodovzdaná práca/nevypracovaná úloha. 

Možnosť odovzdávania žiackych prác vyučujúcemu 

 na diaľku, elektronicky, 
 v prípade technických problémov poslať poštou (po dohode s vyučujúcim) na adresu 
školy, 

 osobne (po dohode s vyučujúcim) na sekretariáte školy, resp. vhodením vypracovaných 
úloh do poštovej schránky umiestnenej na budove školy 

Pomoc 

 AK MÁ ŽIAK AKÝKOĽVEK PROBLÉM, MÁ KONTAKTOVAŤ SVOJHO TU!  
Zákaz 

 Žiakom sa zakazuje nahrávanie videí, vytváranie, šírenie fotografií z online vyučovacích 
hodín. 

 V prípade porušenia tohto zákazu sa bude postupovať podľa vnútorného poriadku školy 

5. STAROSTLIVOSŤ O OCHRANU ZDRAVIA ŽIAKOV PRI VYUČOVANÍ 
A ŠKOLSKÝCH AKCIÁCH  

Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou 
chrániť svoje 

 zdravie a zdravie spolužiakov. 
 Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne 

oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom.  
 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. 
 Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy. 
 Každý žiak je povinný si zabezpečiť vhodnú obuv na prezúvanie. 
 Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami. 
 Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov.  
 Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické 

látky a drogy. 
 Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady – dôsledne si umyje ruky po použití 

sociálneho zariadenia i pred jedlom. 
 Triedny učiteľ je povinný na začiatku školského roka zabezpečiť pre žiakov svojej 

triedy vhodné veľkosti nábytku a každý vyučujúci by mal dbať na to, aby žiak dodržoval 
správnu vzdialenosť pri písaní a čítaní. 
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 Každý pedagóg je povinní zohľadňovať zrakové, sluchové problémy i výšku vzrastu 
žiaka.  

 V prevádzkových priestoroch sa žiak správa tak, aby nezapríčiňoval zvyšovanie 
prašnosti a neohrozoval vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov. 

 Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, pedagóg je preukázateľne 
povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu. 

 Prvú predlekársku pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy. 
 Ak žiak utrpel úraz, musí o tom informovať zodpovedného pedagogického 

zamestnanca (vyučujúceho, dozor konajúceho, triedneho , vychovávateľku...). 
 Pedagóg, ktorý poskytol prvú predlekársku pomoc žiakovi je povinný o úraze alebo 

onemocnení informovať rodičov žiaka. 
 Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu 

je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov. 
 Ak úraz žiaka alebo iné zhoršenie zdravotného stavu si vyžaduje neodkladnú lekársku 

pomoc, škola zabezpečí pre žiaka pedagogický doprovod, ktorý podá ošetrujúcemu 
lekárovi informácie o vzniku a príčinách úrazu a informáciu o poskytnutej 
predlekárskej prvej pomoci. 

 Lekárnička je uložená u zástupkyni riaditeľky školy, v školskej dielni, v kabinete 
telesnej a športovej výchovy, v kabinete 1. a 2. ročníka a v kabinete 3. a 4. ročníka a v 
kabinete ŠKD.   

 Žiak môže byť oslobodený od povinných hodín telesnej a športovej výchovy zo 
zdravotných dôvodov len po odovzdaní lekárskeho potvrdenia na predpísanom tlačive. 
Lekárske tlačivo musí byť doplnené žiadosťou od rodiča na úplné/čiastočné 
oslobodenie dieťaťa z TSV. 

 Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu školy zodpovedá za 
bezpečnosť žiaka učiteľ až do návratu do objektu školy.  

 Ak zistí učiteľ u žiaka nevoľnosť, teplotu alebo poranenie, upovedomí o tom rodičov.  
 Učiteľ žiakovi nepodáva žiadne lieky, z dôvodov neznalosti zdravotného stavu – 

(možnosť alergie). 

6. KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA  

Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky: 

 keď koná rozdielovú skúšku, 
 keď je skúšaný v náhradnom termíne, 
 keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľka školy akceptuje 
dôvody ako opodstatnené, 

 na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 35 a viac 
percent z plánovaného počtu hodín v predmete, respektíve nemá splnené všetky 
kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 

 Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch 
predmetov, môže jeho zákonný zástupca požiadať o vykonanie opravnej skúšky. 
Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou: 
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 Nedostatočný – ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a 
klasifikácie žiakov, 

 dostatočný - ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov 
vyhovie. 

 Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, 
klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku – 
stupňom prospechu nedostatočný. 

 Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac 
ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.  

Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v prípade opakovania ročníka dieťaťa sa zníži 

predpoklad riadneho ukončenia povinného vzdelávania v základnej škole, a to tak, že ak by v 

procese povinnej školskej dochádzky opakoval z dôvodu nezvládnutia učiva niektorý ročník 

dvakrát alebo dva rôzne ročníky , môže sa stať, že nepostúpi do deviateho ročníka. 

7. INDIVIDUÁLNE ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ 

Na požiadanie zákonného zástupcu z dôvodov aktívnej záujmovej činnosti žiaka alebo zo 
zdravotných dôvodov doložených príslušným potvrdením, môže riaditeľka školy povoliť 
žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy. 

Pokiaľ žiak spolu s rodinou dlhší čas žije v zahraničí, môže riaditeľka školy vyhovieť žiadosti 
zákonného zástupcu žiaka a povoliť štúdium žiaka na škole obdobného typu v zahraničí. 
Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka je povinný do 30. septembra v danom školskom roku 
poslať potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Rodič, resp. zákonný zástupca žiaka môže 
písomne požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky do 30. augusta v danom školskom roku. 
Riaditeľka školy stanoví, z ktorých predmetov žiak túto skúšku vykoná a určí termín.  

8. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

8.1 Práva a povinnosti riaditeľky školy 

 Riaditeľka školy využíva všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo Zákonníka práce, 

Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Základnej 

školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou a z ostatných právnych predpisov pre oblasť 

školstva. 

 Zodpovedá za: 
a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi, 
b) vypracovanie a dodržiavanie školského a inovovaného školského vzdelávacieho 

programu a výchovného programu ŠKD, 
c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov, 
d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom 

činnosti školy alebo školského zariadenia, 
e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, 
f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,  
g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na 

zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia, 



 

 

 

 

Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo 
školského zariadenia. 

 Riaditeľka základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o: 

a) prijatí žiaka do školy, 
b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka, 
c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka, 
d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 
e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo 

ich častí, 
f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, 
g) uložení výchovných opatrení, 
h) povolení vykonať komisionálnu skúšku 
i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, 

ktorý nie je žiakom školy, 
j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení, 
k) individuálnom vzdelávaní žiaka, 
l) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, 
m) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí, 
n) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu. 

 Riaditeľka školského zariadenia rozhoduje o: 
a) prijatí žiaka do školského zariadenia, 
b) uložení výchovných opatrení,  
c) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za 

starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. 

 Riaditeľka rozhoduje o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického alebo 
odborného zamestnanca. 

 
 Riaditeľka predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie: 
a) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, 
b) návrh rozpočtu, 
c) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
d) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, 
e) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy. 
 Zodpovedá za pedagogickú a odbornú úroveň práce na škole. 
 Riadi a kontroluje prácu všetkých zamestnancov školy v zhode s pracovným 

poriadkom. 
 Ovplyvňuje všetku mimo triednu, mimoškolskú  a mimopracovnú činnosť školy. 
 Stará sa o primerané personálne a materiálne podmienky práce na škole. 
 Preberá starostlivosť o zabezpečovanie úloh v prírodovedných a spoločensko-vedných 

predmetoch II. stupňa. 
 Pomáha zamestnancom školy pri riešení ich sociálnych a právnych problémov. 
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 V spolupráci so zamestnaneckým dôverníkom zabezpečuje previerku bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a previerku PO. 

 Zabezpečuje všetky úlohy CO. 
 Zvoláva, riadi a vedie pedagogickú radu a formuluje závery jej rokovania. 
 V spolupráci so ZRŠ zostavuje príslušné pracovné plány a vnútorný poriadok školy a 

nadriadeným orgánom podáva požadované štatistiky, ústne i písomné správy. 
 Dbá, aby boli finančné prostriedky školy využívané účelne. V spolupráci s hospodárkou 

školy zostavuje podklady pre rozpočet školy, sleduje jeho čerpanie a stará sa o 
efektívnosť hospodárenia. 

 Zabezpečuje styk školy s OZ „Severáčik“, RŠ, RÚŠS v Košiciach, MÚ v Moldave nad 
Bodvou. 

 Riadi a kontroluje výchovno-vzdelávaciu činnosť na škole a zodpovedá za výsledky 
výchovno-vzdelávacej práce školy. 

 Určuje zásady vnútorného poriadku školy a schvaľuje rozvrh hodín. 
 Utvára vhodné podmienky pre dobrú a tvorivú prácu všetkých zamestnancov školy 

 Podporuje spoluprácu a propagáciu dobrých skúseností 
 Podporuje a oceňuje odborné a metodické vzdelávanie zamestnancov 

 Rešpektuje osobnosť každého zamestnanca 

 Pravidelne vykonáva kontroly podľa plánu i mimo neho 

 Je náročný k sebe, dokáže prijať i kritické pripomienky 

8.1.1 Ďalšie práva a povinnosti riaditeľky školy 

a) Oblasť pracovno-právna 
 prijíma zamestnancov do pracovného pomeru; zabezpečuje personálne obsadenie 

školy; 
 uzatvára dohody o zmene podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve; 
 rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami dohodou, výpoveďou, okamžitým 

skončením pracovného pomeru, skončením v skúšobnej dobe; 
 preraďuje zamestnanca na výkon iného druhu práce; 
 podľa plánu dovoleniek určuje nástup na dovolenku na zotavenie; 
 vysiela zamestnancov na pracovné cesty; 
 poskytuje pracovné voľno pri krátkodobých prekážkach v práci zo strany zamestnanca 

a pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu; 
 nariaďuje prácu nadčas, rozhoduje o vhodnom čase čerpania náhradného voľna, 

prípadne o vhodnejšej úprave pracovného času – upozorňuje zamestnancov na 
porušenie pracovnej disciplíny; 

 určuje vecné náplne pracovných funkcií všetkých kategórií zamestnancov školy; 
 vyjadruje sa k prihláške na ďalšie štúdium zamestnancov školy; 
 rozhoduje o fakultatívnych nárokoch z toho plynúcich podľa platnej vyhlášky 

o pracovných úľavách a zabezpečení študujúcich popri zamestnaní; 
 v súlade s príslušnými ustanoveniami platných zákonov menuje a odvoláva z funkcie 

vedúcich zamestnancov školy. 

b) Oblasť mzdová  
 posudzuje kvalifikáciu zamestnancov a v nadväznosti na to zaraďuje zamestnancov do 
funkcií, platových stupňov a mzdových taríf podľa príslušných mzdových predpisov; 

 rozhoduje o platových postupoch pedagogických i nepedagogických zamestnancov; 
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 priznáva odmeny a všetky ďalšie pohyblivé zložky miezd v zmysle platných mzdových 
predpisov; 

 priznáva náhrady miezd počas čerpania dovoleniek na zotavenie vrátane náhrad miezd 
za nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci; 

 priznáva náhrady cestovných výdavkov a ostatných náhrad vyplývajúcich z platných 
právnych predpisov; 

 rozhoduje o určení nadpočetných hodín učiteľom; 

 v súlade s platnými mzdovými predpismi priznáva odmeny za zastupovanie 
neprítomných zamestnancov. 

c) Oblasť sociálnych činností  
 zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými zamestnancami podľa 
nadobudnutého vzdelania pre vyučovanie jednotlivých predmetov v zmysle platnej 
vyhlášky MŠVVaŠ SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických 
zamestnancov; 

 sústavne sa stará o odborný rast zamestnancov školy; 

 zamestnancom prideľuje práce so zreteľom na ich schopnosti, skúsenosti a so zreteľom 
na ich zdravotný stav; 

 vytvára vhodné pracovné podmienky na pracoviskách školy, aby výkon práce bol 
kvalitný, hospodárny a bezpečný; 

 zodpovedá za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov o BOZP a PO, za týmto 
účelom pravidelne oboznamuje zamestnancov s novými predpismi; 

 vytvára podmienky na všestranné kultúrne, športové a rekreačné vyžitie 
zamestnancov a ich regeneráciu; 

 v prípade potreby zabezpečuje rekvalifikáciu zamestnancov. 

d) Iné činnosti  
Zabezpečuje: 
 

 dodávateľsko-odberateľské a iné vzťahy medzi organizáciami podľa Obchodného 
zákonníka; 

 správu národného majetku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov; 

8.2 Práva a povinnosti zástupkyne riaditeľky školy 

Zástupkyňa riaditeľky školy využíva všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo Zákonníka práce, 
Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Základnej 
školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou a z ostatných právnych predpisov pre oblasť 
školstva.  

 Je členom pedagogickej rady a členom vedenia školy. 
 Z poverenia riaditeľky školy zabezpečuje úlohy pedagogicko-organizačného 
charakteru, sleduje hospodárske záležitosti školy a administratívne práce. 

 V spolupráci s riaditeľkou školy riadi a zabezpečuje hospodárske úlohy v škole. 
 Zastupuje riaditeľku školy počas jej neprítomnosti. 
 Preberá starostlivosť o zabezpečovanie úloh na 1. a 2. stupni a v prírodovedných 
predmetoch. 

 Zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy formou vnútro-školskej kontroly; 
sleduje, ako sú plnené pedagogické a výchovné ciele. 
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 Zúčastňuje sa hodnotení práce učiteľov a ostatných zamestnancov školy. 
 Zabezpečuje všetky organizačno-administratívne úlohy smerom k prevádzkovým 
zamestnancom školy. 

 Zabezpečuje budovanie dielní, pozemku, odborných učební, učební a kabinetov. 
 Pomáha RŠ pri vedení hlavného inventára školy, kontroluje vedenie inventára fondu 
učebníc a školských potrieb. 

 Zostavuje predpísané štatistiky a zabezpečuje zastupovanie za pedagogických aj 
prevádzkových zamestnancov školy. 

 Zodpovedá za vypracovanie rozvrhu hodín pre 1. aj 2. stupeň. 
 Riaditeľke školy zodpovedá za správne vedenie administratívnej agendy. 
 Zabezpečuje úlohy spojené s dodržiavaním predpisov o bezpečnosti práce a z požiarnej 
ochrany na škole. 

 Kontroluje činnosť technicko-hospodárskych a prevádzkových zamestnancov školy. 
 Vybraným kategóriám zamestnancov zabezpečuje a zveruje pracovné ochranné 
prostriedky a dbá o ich účelné využívanie. 

8.2.1 Ďalšie práva a povinnosti zástupkyne riaditeľky školy  

 pripravuje podklady k návrhu plánu práce školy a k analýze výchovno-vzdelávacích 
výsledkov a správania žiakov; 

 sleduje úroveň vyučovania a výchovnej činnosti v ŠKD; 
 zabezpečuje zastupovanie za neprítomných učiteľov, vypracováva mesačné výkazy 
zastupovania za neprítomných učiteľov, zodpovedá za správne vyplnenie týchto 
výkazov; 

 zabezpečuje vykazovanie nadčasovej práce, vedie jej evidenciu; 
 sleduje čerpanie nadčasovej práce, vykazovanie dovoleniek a náhradného voľna; 
 vypracováva podklady k mzdám zamestnancov; 
 kontroluje vypĺňanie pedagogickej dokumentácie, vedenie triednych kníh, triednych 
výkazov, zoznamov žiakov i záznamov o krúžkovej činnosti; 

 vypracováva rozvrh hodín, kontroluje jeho dodržiavanie, prideľuje dozory v školskej 
budove; 

 hospituje a uskutočňuje hospitačné rozbory; 
 sleduje materiálno-technické vybavenie kabinetov, dodržiavanie bezpečnostných a 
protipožiarnych opatrení,  

 vedie evidenciu školských a pracovných úrazov; 
 zabezpečuje činnosť na úseku CO; 
 kontroluje vykonávanie dozorov, dochádzku učiteľov a prevádzkových zamestnancov 
školy; 

 koordinuje organizáciu školských výletov a exkurzií; 
 vypracúva predpísané štatistiky; 
 podľa potreby sa zúčastňuje zasadnutí PK, prípadne rieši aktuálne problémy, 
koordinuje návrhy na pedagogicko-psychologické vyšetrenia; 

 eviduje a oznamuje všetky poistné udalosti; 
 vyhotovuje objednávky; 
 vedie evidenciu všetkých tlačív na škole a objednáva ich; 
 vybavuje všetky bežné administratívne práce; 
 poskytuje informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám; 
 vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenia; 
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 vyhotovuje druhopisy vysvedčení pre bývalých žiakov školy; 
 vedie protokol o písomnostiach školy a zakladá vybavené spisy (registratúrny 
poriadok); 

 podľa pokynov RŠ vykonáva ďalšie kancelárske  práce. 

8.3 Práva a povinnosti výchovnej poradkyne 
 Výchovný poradca je pomocníkom riaditeľky školy pri organizovaní výchovnej práce 
so žiakmi zameranej na správnu voľbu povolania, pri starostlivosti o talentovaných i 
zaostávajúcich žiakov, pri starostlivosti o integrovaných žiakov a žiakov, u ktorých sú 
výchovné problémy. 

 Pomáha riaditeľke školy pri usmerňovaní práce ostatných učiteľov v tomto smere. 
 Informuje pedagogický zbor a rodičov o jednotlivých druhoch povolania, o potrebe 
pracovných síl v jednotlivých odboroch hospodárstva. Výchovný poradca 
spolupracuje: 

a) s rodičovským združením; 
b) s pediatrom a triednym učiteľom pri zisťovaní príčin výchovných ťažkostí, 

zaostávania v prospechu, ako aj pri odporúčaní povolania žiaka so zreteľom na 
jeho zdravotný stav; 

c) s CPPPaP v otázkach vyšetrenia mentálnych schopností žiakov i pri problémoch 
pri voľbe povolania;  

 Vedie na škole všetku evidenciu spojenú s rozmiestňovaním žiakov, evidenciu 
talentovaných i problémových žiakov. 

 Má právo za prácu v tomto úseku skrátenie pracovného úväzku podľa smerníc MŠ VVaŠ 
SR. 

8.3.1 Ďalšie práva a povinnosti výchovného poradcu 
 prostredníctvom triednych učiteľov vyhľadáva a robí prehľad všetkých výchovno-
vzdelávacích problémov školy - pomáha žiakom pri riešení otázok osobného, 
osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie; 

 poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom 
a ich zákonným zástupcom; 

 koordinuje výchovný proces školy a sprostredkováva servisné služby škole 
(pedagogické, psychologické, informačné, sociálnoprávne, medicínske, sociologické...); 
zabezpečuje vyplnenie a odoslanie prihlášok na stredné školy;  

 v spolupráci s CPPPaP rieši problémových žiakov. 

8.4 Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca zodpovedného za vedenie 
dokumentácie o žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Vedie dokumentáciu o žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 Spolupracuje s vedením školy a s CPPPaP a CŠPPPaP 
 Informuje riaditeľku školy o prípadných zmenách v dokumentácii o žiakoch 
 Na poradách pravidelne informuje pedagogických zamestnancoch o potrebách a práci 

so žiakmi s ŠVVP 

8.5 Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov školy 

 Pedagogickí zamestnanci využívajú všetky práva, ktoré im vyplývajú zo 
Zákonníka práce, Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a 
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ostatných zamestnancov Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou a z 
ostatných právnych predpisov pre oblasť školstva. 

 Pedagogický zamestnanec (ďalej pedagóg) je povinný byť v škole v čase určenom 
jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, v čase konania MZ, PK, triednych aktívov 
RZ, informačných popoludní, v čase určenom na pohotovosť a na prechodné 
zastupovanie iného učiteľa; prichádza 15 minút pred začiatkom vyučovania 
(výchovnej činnosti). 

 Pri príchode sa zapíše do knihy dochádzky. Oneskorený príchod musí 
ospravedlniť vedeniu školy. Ak pre vážnu príčinu nemôže prísť do zamestnania, 
oznámi to telefonicky alebo osobne do najneskôr do 730 hod. vedeniu školy. 

 Po príchode do školy 
- pripraví sa na vyučovanie (výchovnú činnosť), prečíta si oznamy v zborovni, 

mesačný plán práce a zúčastňuje sa na jeho realizácii,  
- každý vyučujúci na zvonenie musí byť bezpodmienečne v triede, 
- skôr ako začne vyučovať, prekontroluje, či učebňa vyhovuje na vyučovanie 

(čistota, teplo, svetlo, poriadok). 
- Pred každou hodinou telesnej a športovej výchovy skontroluje okrem telocvične 

aj stav šatní. To isté urobí po skončení hodiny telesnej a športovej výchovy. Ak 
učebňa nie je vhodná na vyučovanie, oznámi to zástupkyni RŠ, ktorá rozhodne o 
opatrení. Pokiaľ sa v šatni a umyvárni pri telocvični vyskytne závada, urobí 
záznam a zistí, kto škodu spôsobil. Záznam zapíše do zošita závad. 

- ak ide učiť do odbornej učebne, dielne, alebo telocvične, dovedie tam žiakov 
(nesmú ho čakať pred miestnosťou). 

 Počas vyučovania pedagóg dbá 

- aby sa zachovávali pravidlá bezpečnosti a hygieny, 
- aby sa nepoškodzoval školský majetok, 
- po skončení 2. vyučovacej hodiny učitelia vyučujúci v jednotlivých triedach 

zabezpečia, aby týždenníci otvorili okná (po 2. vyučovacej hodine aby všetci žiaci, 
ktorí chodia do ŠJ na desiatu opustili triedu a vyprevadí žiakov do školskej 
jedálne). 

 Po skončení poslednej vyučovacej hodiny (výchovnej činnosti) vyučujúci 
pedagóg a dozor konajúci pedagóg zabezpečí 

- aby žiaci v tichosti uložili svoje veci, zoradili stoly, vyložili stoličky, vyčistili svoje 
miesta od papierov a nečistoty; 

- aby týždenníci skontrolovali čistotu, zatvorenie okien, uzatvorili vodovodné 
kohútiky, zotreli tabuľu; 

- aby sa žiaci v šatni prezuli, obliekli a nenechali nečistotu a neporiadok; 
- aby upravení opustili školskú budovu; 
- aby triednu knihu uložil na vyhradenom mieste v zborovni; 

 
 Ďalšie povinnosti pedagógov 

- Škola pokračuje vo vedení elektronickej triednej knihy. Do triednej knihy učiteľ 
osobne a zreteľne zapisuje prebratú látku (aj keď supluje), ktorej názov 
korešponduje s tematickým plánom a chýbajúcich žiakov (na každej vyučovacej 
hodine). Pravidelne zapisuje známky do elektronickej žiackej knižky. 

- Záznamy o v záujmovom útvare a prehľady výchovno-vzdelávacej činnosti sú 
pedagógovia povinní odkladať v kabinetoch a na vyzvanie ZRŠ predložiť na 
kontrolu. 
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- Každý pedagóg je povinný dbať, aby žiaci dodržiavali školský poriadok. 
- Vchod do kabinetov a odborných učební zásadne odomyká a zamyká príslušný 

vyučujúci. V týchto priestoroch nesmú zostať žiaci bez dozoru učiteľa ani cez 
prestávku. 

- Do telocvične odvedie vyučujúci žiakov a po skončení hodiny ich privedie naspäť. 
Počas prezliekania žiakov vykonáva vyučujúci pri šatniach dozor. Ak sa pedagóg 
so žiakmi vzďaľuje z areálu školy vo vyučovacom čase, oznámi to vedeniu školy 
(RŠ alebo ZRŠ) a urobí písomný záznam o opustení areálu školy – zošit na vrátnici 
u p. školníka. Ak odchádza so žiakmi na dlhšiu dobu, vyplní aj tlačivo „Hromadná 
akcia“. Tlačivo musí vyplniť 3 dni pred akciou a dať ho podpísať riaditeľke školy. 
Od zákonných zástupcov žiakov si vyžiada súhlas s akciou na tlačive 
„Informovaný súhlas“. V týchto prípadoch upozorní vedúcu ŠJ, prípadne odhlási 
žiakov zo stravy na tento deň. 

- Pedagóg nesmie využívať žiakov na súkromné nákupy a vybavovanie 
súkromných vecí. 

- Fajčiť a piť alkoholické nápoje v školských priestoroch je prísne zakázané. 
- Počas vyučovacej hodiny, výchovnej činnosti, mimoškolskej akcie i cez prestávku 

nesmú žiaci zostať bez pedagogického dozoru (tento je zabezpečený rozpismi 
dozorov na nástenkách – zodpovedná zástupkyňa RŠ). 

- Ak žiada zamestnanec školy dovolenku, predloží riaditeľke školy dovolenkový 
lístok na schválenie minimálne deň vopred. 

 Okrem toho je pedagóg na základe pracovného poriadku povinný 

- Zúčastňovať sa v plnom rozsahu porád zvolaných vedením školy; 
- Vykonávať funkcie a administratívne práce súvisiace s vyučovacím procesom; 
- Vykonávať práce pridelené riaditeľkou školy; 
- dodržiavať vnútroorganizačné predpisy; 
- Vykonávať pedagogický dozor a zastupovanie za neprítomných kolegov podľa 

zadelenia; 
- Dodržiavať pedagogické normy v oblasti pochvál a trestov; 
- Nedopustiť, aby rodičia narušovali plynulý chod vyučovania, v prípade, 

nedorozumenia s návštevami zabezpečiť riešenie problému vedením školy; 
- Pred odchodom z pracoviska je pedagóg povinný sa oboznámiť so zadelením na 

zastupovanie neprítomných členov pedagogického zboru, úlohami na nasledujúci 
deň a zapísať zistené závady do zošita závad, tiež je povinný zapísať svoj odchod 
do knihy dochádzky. 

 Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať 
účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú.  
V tomto smere  

- Zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov; 

- Postupujú podľa schválených základných pedagogických dokumentov a 
pedagogicko-organizačných pokynov; 

- Plnia vyučovaciu povinnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej 
činnosti a výchovnej činnosti stanovenej nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z., 
ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej 
činnosti pedagogických zamestnancov a vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s 
pedagogickou prácou; 

- Zvyšujú úroveň svojej profesijného rozvoja;  
- Spolupracujú so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou. 
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 Pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä: 

- Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k 
dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov 
príslušných orgánov; pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie 
zdravia žiakov a pri školských podujatiach (napr. na lyžiarskom výcviku, 
plaveckom výcviku, exkurziách a výletoch, v škole v prírode, v predmetoch 
chémia,  

technická výchova, telesná a športová výchova, práce na školskom pozemku, pri 
praktickom vyučovaní a pod.), dodržiavať stanovené metodické postupy; 

- v záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať so zákonnými 
zástupcami žiakov; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych 
schôdzach, prípadne na individuálne dohodnutej schôdzi o prospechu a správaní 
žiakov, a to ústne alebo písomne; 

- spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy a školského zariadenia, s triednym 
učiteľom a výchovným poradcom; 

- viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane 
zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a 
zneužitím; 

- dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, týkajúce sa mlčanlivosti o 
zdravotnom stave žiaka a hygienické predpisy, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho 
procesu; 

- striktne dodržiavať Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – GDPR 

8.6 Povinnosti triednych učiteľov 

 
 triedny učiteľ je zodpovedný za svoju triedu, je rozhodujúcim koordinujúcim činiteľom 
výchovno-vzdelávacej práce vo svojej triede; 

 úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede, s triednym dôverníkom 
rodičovského združenia, s výchovným poradcom, vychovávateľmi školského klubu 
detí a maximálne využíva ich pomoc; 

 úzko spolupracuje s rodičmi svojich žiakov; 

 denne kontroluje dochádzku žiakov a robí okamžité opatrenia na jej zlepšenie; 

 ak žiak chýba na vyučovaní, triedny učiteľ musí do 24 hodín hodnoverne zistiť príčinu 
neprítomnosti žiaka; 

 ak triedny učiteľ zistí, že žiak bezdôvodne vymeškal vyučovanie (hoci len jednu 
hodinu), upozorní rodičov na ich povinnosť posielať dieťa do školy a kontrolovať, či 
dieťa bolo v škole; 

 ak sa bezdôvodne opakuje absencia, pošle triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľky 
školy upozornenie na nedbalú dochádzku; 

 ak všetky tieto opatrenia boli bezvýsledné, navrhne triedny učiteľ riaditeľke školy 
podať na rodiča oznámenie (odbor sociálnych vecí ÚPSVaR a ak neurobí tieto 
opatrenia, je osobne zodpovedný za dochádzku žiaka); 

 ak žiak ochorel na nákazlivú chorobu alebo je pripútaný na lôžko a môže doma 
pracovať, triedny učiteľ zariadi, aby sa takémuto žiakovi za dodržania hygienických 
zásad doručovali domáce úlohy; 

 po príchode do školy odovzdá žiak triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané 
rodičmi, v odôvodnených prípadoch potvrdenie lekára. 
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8.6.1 Ďalšie povinnosti triedneho učiteľa 

 raz mesačne prekontrolovať všetky žiacke knižky; 

 na konci týždňa skontrolovať záznamy v elektronickej triednej knihe, zabezpečiť ich 
doplnenie a uzatvoriť týždeň predpísaným spôsobom; 

 načas s vyučujúcim jednotlivých predmetov organizovať pomoc zaostávajúcim žiakom; 

 kontrolovať, či nie sú žiaci preťažení; 

 raz za dva týždne uskutočniť triednickú hodinu v triede alebo mimo školy, využívať 
triednické hodiny na mravnú a etickú výchovu žiakov; 

 robiť stručné záznamy o problémových žiakoch; 

 viesť triednu knihu, triedny výkaz a ostatné administratívne práce svojej triedy (za ich 
správne vedenie je i zodpovedný); 

 viesť evidenciu učebníc zapožičaných žiakom; 

 kontrolovať vedenie klasifikačného hárku; 

 spolupracovať s vychovávateľkou ŠKD, vymieňať si navzájom poznatky, skúsenosti, 
vyvodzovať opatrenia, informovať sa o žiakoch; 

 so svojou triedou sa zúčastňuje verejno-prospešnej práce a brigád; 

 dozerať na zovňajšok žiakov a robiť nápravné opatrenia; 

 je hmotne zodpovedný za učebne a ich zariadenie počas vyučovania a dozoru; 

 spolupracuje s triednym dôverníkom i výborom RZ. Triedne aktívy RZ využíva na 
zintenzívnenie spolupráce s rodičmi; 

 zabezpečuje distribúciu učebníc a školských potrieb v triede; 

 striktne dodržiava Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov - GDPR 

8.7 Práva a povinnosti vychovávateliek v ŠKD 

 Vychovávateľky v ŠKD využívajú všetky práva, ktoré im vyplývajú zo Zákonníka práce, 
Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 
Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou a z ostatných právnych predpisov 
pre oblasť školstva; 

 Zabezpečujú výchovu zverených žiakov v čase mimo vyučovania; 

 Zodpovedajú za úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacej práce vo svojom oddelení; 

 Sledujú prospech a správanie detí v oddelení, spolupracujú s príslušnými učiteľmi a 
podľa ich požiadaviek zabezpečujú prípravu žiakov na vyučovanie; 

 K získavaniu informácií o žiakoch využívajú hospitácie u učiteľov; 
 Na priamu prácu s deťmi sa pravidelne písomne pripravujú; 

 Vedú príslušnú pedagogickú dokumentáciu v oddeleniach; 

 Podľa pokynov ZRŠ  spracovávajú príslušnú plánovaciu dokumentáciu; 

 Zodpovedajú za všetok inventár v príslušnom oddelení; 

 Učia žiakov vytvárať si správne návyky spoločenského správania, návyky potrebné pri 
osobnej hygiene a pri udržiavaní čistoty a poriadku v miestnosti i v okolí školy; 

 Vykonávajú dozor nad žiakmi pri spontánnych činnostiach žiakov; 

 Vykonávajú dozor pri stravovaní žiakov zaradených do ŠKD; 

 Učia žiakov kultúrne stolovať a pomáhajú pri ich výchove k správnym stravovacím 
návykom; 

 Sú povinné zúčastniť sa so zvereným kolektívom žiakov školy na školských 
hromadných akciách; 
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 Vychovávateľky ŠKD dbajú, aby sa žiaci nezdržiavali v priestoroch, kde prebieha 
vyučovanie; 

 Podľa pokynov riaditeľky školy vykonávajú i ďalšie práce, ktoré zabezpečujú plynulú 
činnosť ŠKD; 

 Striktne dodržiavajú Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov - GDPR 

8.8 Povinnosti dozor konajúceho učiteľa 

Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu. Umožňuje 
pedagogickým zamestnancom školy priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné 
pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu. Zamestnanci pri pedagogickom 
dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a 
poučenia. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti 
pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času, nie 
pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z 
výchovno-vzdelávacieho procesu, školského vzdelávacieho programu, podujatí 
organizovaných školou, napr. pri súťažiach, olympiádach, kultúrnych, telovýchovných a 
športových vystúpeniach a pod. Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov 
pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a 
výchovnú činnosť, a z času, počas ktorého vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s 
pedagogickou prácou a prácou ustanovenou v pracovnom poriadku. Medzi činnosti súvisiace 
s pedagogickou prácou patrí  aj vykonávanie pedagogického dozoru nad žiakmi priamo v 
škole, v školskej jedálni, vrátane areálu školy resp. mimo školy. Pedagogický dozor učiteľ 
(pedagogický zamestnanec) vykonáva zásadne v rámci prác súvisiacich s vyučovaním, 
výchovnou a záujmovou činnosťou, či už v škole alebo mimo školy v súlade s osobitnými 
predpismi a podľa pokynov riaditeľky školy.                

Rozvrh dozorov vytvára zástupkyňa RŠ a schvaľuje riaditeľka školy. So schváleným 
rozvrhom dozorov sú oboznámení pedagogickí a ostatní zamestnanci školy zverejnením v 
budove školy na viditeľnom mieste (chodby školy, vstup do ŠJ, vestibul školy, zborovňa). 

Účelom učiteľského dozoru je pred vyučovaním, cez prestávky i počas obeda v ŠJ viesť 
žiakov k disciplíne, k hygiene a k plneniu školského poriadku. Povinnosť vykonávať dozor sa 
vzťahuje na všetkých učiteľov. Členovia vedenia školy určujú dozor a vykonávajú jeho 
kontrolu. Učitelia, ktorí konajú dozor, sú osobne zodpovední za úrazy žiakov, ktoré sa stanú 
následkom zanedbania povinností dozor konajúcich učiteľov; 

Nástup dozor konajúceho učiteľa do práce v deň dozoru je ráno o 720 hodine.  

8.8.1 Organizácia dozoru  

1. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, 
v školskej jedálni, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti, pri prechode žiakov 
telocvične a späť, prípadne pri prechode do iného určeného miesta, kde sa koná 
vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, areál školy a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad 
žiakmi v škole sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schváleného riaditeľom školy, ktorý 
je zavesený v zborovni, na každej chodbe a pri vstupe do ŠJ. 

2. Dozor nad žiakmi v škole sa začína o 730 hod. a končí sa o 1310 hod. Zamestnanec, ktorý 
podľa rozpisu nastupuje na výkon pedagogického dozoru je povinný byť na pracovisku 
prítomný najmenej 5 minút pred začiatkom pedagogického dozoru, čiže najneskôr o 725 
hod. Miesto dozoru opúšťa vždy až po zazvonení na vyučovaciu hodinu. Ak dozor konajúci 
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vyučujúci má v daný deň podľa rozvrhu hodín odučiť 6 hodín a podľa rozvrhu dozorov 
mu vychádza dozor aj v ŠJ, môže osloviť zástupkyňu RŠ, aby tá zabezpečila vzájomnú 
výmenu vykonávania dozoru cez veľkú prestávku s dozor konajúcim pedagógom z 
nasledujúceho dňa.  

3. Žiaci, ktorí majú bydlisko mimo obvodu školy a z dôvodu autobusového spojenia 
prichádzajú do školy pred začiatkom vyučovania alebo sa zdržiavajú v škole dlhšie ako je 
pravidlo, zdržiavajú sa vo vestibule školy (pri vrátnici). Dozor nad žiakmi, počas priebehu 
krúžkovej alebo inej činnosti zabezpečí samotný vyučujúci. V inom prípade žiaci čakajú 
na začiatok krúžkovej činnosti v ŠKD, vo vestibule školy alebo mimo budovy školy. 

4. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri plaveckom 
a lyžiarskom výcviku, škole v prírode, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich 
príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii. 
Výkon pedagogického dozoru ako aj organizácia plaveckého, resp. lyžiarskeho výcviku, 
ako aj školy v prírode sa realizuje v zhode s novelou Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 436/2020 Z. 
z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 
Z. z. o škole v prírode v znení vyhlášky č. 204/2015 Z. z.); Smernicou MŠ č. 6/2009 - R 
(plavecký výcvik); Výkon pedagogického dozoru ako aj organizácia výletu, exkurzie a 
vychádzky sú upravené vnútorným predpisom Organizačná smernica o organizovaní 
výletov, exkurzií a vychádzok. 

5. V ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci dozor v súlade s Vyhláškou MŠ 306/2009 o 
školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, 
školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe  a v súlade s Vyhláškou č. 22/2022 Z. 
z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Za bezpečnosť detí v ŠKD zodpovedá 
od príchodu do ŠKD až do odchodu z neho vychovávateľka príslušného oddelenia klubu 
detí. Prechod detí z triedy po skončení vyučovania do ŠKD zabezpečujú vyučujúci, ktorí v 
danej triede vyučovali poslednú vyučovaciu hodinu a vychovávateľky. Deti z druhého 
stupňa prichádzajú do ŠKD samostatne. Prechod detí na záujmový krúžok a ich návrat do 
ŠKD po skončení krúžku zabezpečí vedúci záujmového krúžku. 

6. Pri organizovaní školy v prírode a lyžiarskeho výcviku vedúci akcie pred nástupom do 
školy v prírode , resp. na lyžiarsky výcvik predloží riaditeľovi školy na schválenie, okrem 
iného rozpis pedagogického dozoru nad žiakmi, vopred prerokovaný s ostatnými 
pedagogickými zamestnancami vysielanými so žiakmi do školy v prírode/lyžiarsky 
výcvik. Rovnako prerokuje aj organizáciu práce v škole v prírode/na lyžiarskom výcviku 
a Plán organizačného zabezpečenia v školy v prírode/lyžiarskeho výcviku.  

8.8.2 Pedagogický dozor počas prestávok  

1. Miestom výkonu dozoru nad žiakmi je školská chodba alebo iné vyhradené miesto podľa  
schváleného rozvrhu dozorov. 

2. Počas výkonu pedagogického dozoru sa dozor konajúci sústredia na: 
 zabezpečenie bezpečnosti a disciplíny žiakov  
 kultúrne prezúvanie a uloženie topánok do skriňových šatní 
 disciplinovaný odchod prezutých žiakov do kmeňovej triedy 
 nerozhadzovanie odpadkov po chodbách školy 
 kontrola používania WC (nezdržiavať sa bezdôvodne vo WC, skontrolovať stav WC 

po prestávke – nepedagogický dozor) 
 kontrola tried po ukončení poslednej vyučovacej hodiny 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/436/20210101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/436/20210101.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/436/20210101.html
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 bezpečný pohyb po chodbách školy 
 usmerňovanie pohybu žiakov tak, aby sa nezdržiavali v priestore pred kabinetmi 

pedagógov a pri vstupe do školy 
 návrat žiakov z prestávok do tried pred zazvonením na vyučovaciu hodinu - 

dodržiavanie času prestávok  
 kontroluje prezúvanie žiakov a ich disciplínu; 
 dozor vykonáva cez všetky prestávky od vpustenia detí do budovy - každý podľa 

rozpisu dozorov - tento vyhotoví ZRŠ a vyvesí na nástenkách školy a v zborovni; 
 dozor vykonáva na mieste jemu určenom - podľa rozpisu dozorov (v triedach, na 

chodbách, na schodištiach, v sociálnych zariadeniach); 
 usmerňuje prácu týždenníkov (úprava tabule, pomôcky, ...); 
 je osobne zodpovedný za disciplínu, bezpečnosť, zdravie a životy žiakov vo zverenom 

priestore; 
 kontroluje činnosť detí v triedach počas prestávok, dbá, aby sa žiaci správali slušne, 

udržiavali čistotu, neničili školský majetok, nepísali domáce úlohy; 
 dbá o to, aby žiaci svojvoľne neopúšťali areál školy; 
 pri návšteve cudzích osôb tieto usmerní, nedovolí ich svojvoľný pohyb po budove; 
 za disciplínu na popoludňajšom vyučovaní alebo záujmových krúžkoch, zodpovedá 

vyučujúci daného predmetu alebo vedúci krúžku; 
 pri školských výletoch a exkurziách sa učitelia riadia pokynmi MŠVVaŠ SR a 

pracovným poriadkom; 
 za bezpečnosť a disciplínu na verejných podujatiach sú zodpovední triedni učitelia 

alebo učitelia poverení riaditeľstvom školy. 
3. Zamestnanec vykonávajúci pedagogický dozor:  

 presne dodržuje harmonogram výkonu pedagogického dozoru, je dochvíľny , aktívny, 
pôsobí na žiakov v triede i na chodbách školy tak, aby nedochádzalo k porušovaniu 
školského poriadku 

 kladie dôraz na dodržiavanie aj maličkostí (prezuvky, zodvihnutie papiera, otvorené 
okná a p.) 

 so žiakmi komunikuje vľúdne, vysvetľuje im svoje požiadavky a trvá na ich splnení 
 ak to nie je nutné, nezvyšuje zbytočne hlas a nekričí na žiakov, snaží sa vytvárať 

atmosféru vzájomného rešpektu - vystupuje ako prirodzená autorita 
 chápe, že výkon pedagogického dozoru je neoddeliteľnou súčasťou výchovného 

pôsobenia na žiakov, preto k nemu pristupuje zodpovedne a so všetkou vážnosťou a 
svojím správaním je príkladom pre žiakov 

 voľne sa prechádza po priestore, ktorý mu je pridelený, neposedáva a nedebatuje s 
ostatnými dozor konajúcimi zamestnancami, ale dôsledne plní povinnosti 
pedagogického dozoru 

 v prípade úrazu bezodkladne poskytne prvú pomoc, informuje triedneho učiteľa, 
rodičov a spolu riešia úraz 

 usmerňuje pohyb návštev do kancelárie školy 
 hlási vedeniu školy prípadný pohyb neznámych osôb v budove školy 
 usmerňuje prítomnosť a prípadný odôvodnený pohyb rodičov žiakov po chodbách 

školy 
4. Žiaci sú počas malých prestávok v triede pri otvorených dverách. Týždenníci dbajú na 

poriadok okolo koša, čistotu tabule a čistotu podlahy. Učiteľ počas týchto prestávok 
žiakov priebežne kontroluje, mimo tried (dbá na bezpečný pohyb po škole, nenakláňanie 
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sa cez zábradlie a p.)  zamedzuje svojvoľný a bezdôvodný pohyb žiakov z jednej chodby 
do druhej, či iných priestorov školy. 

5. Dozor konajúci zamestnanec zodpovedá za monitorovanie vzájomného správania sa 
žiakov s cieľom predchádzať zastrašovaniu, obťažovaniu, šikanovaniu, či iným formám 
násilia. V prípade, že došlo k šikanovaniu, vyvodí dôsledky. 

6. Počas veľkých prestávok sa môžu žiaci pohybovať v priestoroch chodby v danej budove, 
triedy sa počas veľkej prestávky vyvetrajú otvorením okna, do iných častí budovy školy 
odchádzajú žiaci len v nevyhnutných prípadoch alebo za účelom nákupu tovaru v 
mliečnom automate. 

7. Týždenníci sú dozor konajúcim zamestnancom nápomocní, dbajú na sledovanie situácie 
v triede a informovanie dozoru o prípadných problémoch a nezhodách. 

8. Školník kontroluje, aby vstupné vchodové dvere boli uzatvorené a zamedzí svojvoľnému 
odchodu žiakov mimo budovu školy.  

9. Žiaci aj PZ dbajú na dodržiavanie času prestávok a dodržiavanie zákazu fajčenia, požívania 
alkoholu ako aj toxických látok a drog. 

10. Vyučujúcich TSV dbá na to, aby žiaci nestáli pred telocvičňou a mali čas na prezlečenie. 
Dozor konajúci vyučujúci počká, kým sa všetci žiaci zhromaždia vo vstupnej chodbičke, až 
potom pustí žiakov do telocvične. To isté platí aj pri odchode z telocvične.  

8.8.3 Dozor nad žiakmi pri presunoch žiakov  

 Pri prechode žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne, laboratória alebo telocvične 
zabezpečuje dozor nad žiakmi dozor konajúci zamestnanec. 

 Žiaci sa počas malých prestávok zdržujú v kmeňovej triede. Po zazvonení čakajú v triede 
na vyučujúceho a spoločne odchádzajú do odborných učební alebo do telocvične.  

 Z telocvične žiaci odchádzajú tiež spoločne za prítomnosti učiteľa TSV. Po ukončení 
vyučovacej hodiny sa zhromaždia v chodbičke, kde sa prezujú, čakajú na vyučujúceho TSV, 
na ktorého pokyn sa presúvajú do triedy.  

 Ak chýba jeden, prípadne obidvaja vyučujúci TSV a vyučovacia hodina TSV je zastupovaná 
neodborne, žiaci odchádzajú z triedy do telocvične a prichádzajú z telocvične pod 
vedením vyučujúceho určeného zastupovaním.  

 Vyučujúci 1. – 4. ročníka sa presúvajú do telocvične a z telocvične vždy pod vedením 
učiteľov, ktorí daný predmet vyučujú.  

 Ak je vyučovanie predmetu telesná výchova zaradená na začiatok predpoludňajšieho 
vyučovania, môžu sa žiaci podľa pokynov učiteľa, so súhlasom riaditeľa školy a na základe 
informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka zhromaždiť priamo pred telocvičňou. 
Ak je vyučovanie TSV zaradené na posledné predpoludňajšie vyučovanie žiaci spoločne 
opustia telocvičňu a odchádzajú do ŠJ alebo domov. Ak ide o popoludňajšiu krúžkovú 
činnosť, žiaci odchádzajú podľa pokynov učiteľa z telocvične domov.  
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8.3.2 Povinnosti dozoru v ŠJ 
 

 Učiteľ, ktorý má so žiakmi poslednú vyučovaciu hodinu odprevadí žiakov do átria školy. 
Žiakov, ktorí sa stravujú v školskej  jedálni odprevadí k dverám ŠJ; 

 Dbá nato, aby k okienku, kde sa vydáva strava prichádzali žiaci disciplinovane; 

 Je povinný usmerňovať pri stolovaní všetkých žiakov; 

 Dbá, aby bol v jedálni poriadok a žiaci neboli príliš hluční; 

 Dbá nato, aby pri vstupe do ŠJ si žiaci uložili kabáty na vešiaky a tašky na lavičky; 

 Dbá o dodržiavanie hygienických návykov, slušné stolovanie, poriadok pri výdaji jedla, 
používanie príboru pri jedle; 

 Žiaci, ktorí idú po obede domov, odchádzajú samostatne z jedálne školy. Dozor je 
zodpovedný za to, že žiaci pri odchode zo ŠJ neporušujú školský poriadok; 

 Dozor konajúci pedagogický pracovník prichádza na dozor do ŠJ počas veľkej prestávky 
načas; 

 Dozerá na žiakov, aby nevynášali počas veľkej prestávky desiatu zo ŠJ; 
 Dozerá, aby žiaci slušne desiatovali; 
 Dbá, aby bol v jedálni poriadok a žiaci neboli príliš hluční; 
 Učiteľ stravujúci sa v ŠJ vykonáva dozor nad žiakmi denne od 1120 hod. a vychovávateľky 

počas obeda 
 Vo vestibule školy vykonáva dozor pred vyučovaním p. školník 
 Počas veľkej prestávky vykonáva dozor vo vestibule školy určený pedagogický 

zamestnanec, ktorý dohliada na presun žiakov zo ŠJ do tried, na bezproblémové sedenie 
v oddychovom kútiku a disciplínu pri mliečnom automate. 

 
8.8.5 Všeobecné povinnosti pedagogických zamestnancov 

 
 Neprítomnosť hlási zamestnanec včas riaditeľke školy resp. zástupkyni riaditeľky školy 

pred začiatkom vyučovania, aby bolo možné zabezpečiť zastupovanie. Do 24 hodín 
predloží potvrdenie lekára o pracovnej neschopnosti; 

 Pedagógovia sú povinní zúčastňovať sa všetkých druhov porád, rodičovských združení, 
zasadaní vedenia školy, rady školy, komisií, ak sú ich členmi; 

 Na požiadanie riaditeľky školy pomáhajú pri administratívnych prácach a úprave 
interiéru a exteriéru školy. 

8.4 Dištančná forma vzdelávania 

8.9.1 Krízový plán pre učiteľa 
 
Tímové riešenie krízovej situácie 

 s kolegami koordinovať množstvo zadávaných úloh jednotlivým triedam 
 spoločne stanoviť pravidlá fungovania v online prostredí pre žiakov 
 zdieľať s kolegami svoje know-how a zároveň sa pýtať, ak niečo nefunguje 
 učiteľ si najskôr overí možnosti spolupráce so žiakmi a následne ju s nimi dohodne 
 každý učiteľ je povinný naštudovať dokumenty vydané MŠVVaŠ SR  

Technické vybavenie 
 hardvér (PC alebo notebook, mikrofón, kameru) a softvér (video-konferenčný nástroj, 

prehliadač,...) 
 pripojenie na internet 

Komunikácia 
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 ovládať prácu s komunikačnými nástrojmi vybranými vedením školy 
 informovať sa o dostupných školeniach a webinároch 
 vedieť, ako informovať rodičov o známkach, splnených úlohách, výsledkoch testov a 

písomiek, o účasti či neúčasti žiakov na online hodinách 
 učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo 

jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov. Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom 
so ŠVVP.  

 triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej 
triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť 
problémy spoločne. 

 žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné okamžite kontaktovať 
a zistiť príčinu. 

 v prípade, že žiak nemá prístup k internetu, odporúčame využiť telefonický kontakt, 
resp. SMS aspoň pre zadania úloh.  

 učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať 
aktualizácie a správy na EduPage, MS Teams resp. webovej stránke školy. 

Vysvetliť žiakom aj rodičom pravidlá 
 správania sa na videokonferencii 
 dodržiavania termínov zasielania zadaní 
 dochádzky 
 v prípade, že žiak nevie ako samostatne riešiť zadanie 
 hodnotenia a spätnej väzby 
 čo v prípade nevhodného správania na online hodinách (napomenutia,...) 

Prispôsobiť metodické postupy online vyučovaniu 
 mať prehľad o obsahu, ktorý je vhodný pre online vzdelávanie vrátane vzdelávacích 

portálov, na ktorých sa dohodnú jednotlivé predmetové komisie (odporúčame 
vzdelávacie portály, ktoré poskytujú okamžitú spätnú väzbu žiakovi, prípadne prehľad 
úspešnosti žiaka v preberanej téme) 

 mať prehľad o metódach a postupoch vhodných na online vzdelávanie 
 mať prehľad o spätnej väzbe vhodnej pre online vzdelávanie: 
 čo budú učitelia hodnotiť 
 ako budú hodnotiť 
 či budú poskytovať spätnú väzbu o aktivite žiaka na online hodinách 
 vyplňovanie domácich úloh – zvážiť online verziu voči tlačenej 
 využívať rovesnícku spoluprácu a komunikáciu vo vzdelávaní 

Zadávanie učiva žiakom 

 počas dištančnej formy vzdelávania sa minimálne 50 % vyučovacích hodín musí 
uskutočniť prostredníctvom online hodín. 

 počas dištančnej formy vyučovania sa úlohy môžu zadávať aj prostredníctvom 
prezentácií, študijných textov, úloh na precvičenie učiva, projektov na samostatnú 
prácu. 

 učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (podľa platného rozvrhu 

hodín – z RH sa počas dištančnej formy vyučovania budú vypúšťať predmety: VYV, 

HUV, TSV, TECH, NAV, ETV) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením 

presného termínu na preštudovanie/vypracovanie: 

 nové učivo na samo-štúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …), 
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 úlohy na precvičenie učiva,  
 zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...), 
 projekty na samostatnú prácu 

 Zadávanie učiva a úloh: 
 Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej 

vyučovacej hodine. 
 Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, 

ktorý je potrebný na jeho vypracovanie. 
 Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

 Žiakom ktorí nemajú možnosť pripojiť sa do online vyučovania resp. plniť úlohy 
zadané cez jednotlivé platformy sa budú 2 x v týždni distribuovať úlohy povereným 
PDG zamestnancom. 

 Učiteľ zadáva úlohy žiakom iba počas pracovného týždňa 
 Dištančné vzdelávanie žiakov budú vykonávať PDG zamestnanci zo školy. 

9 ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 
ŽIAKA) 

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

 oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom, 
 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy, 
 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom školskej 

samosprávy, 
 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľky školy. 

9.1 Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov so ŠVVP  

 Zákonní zástupcovia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) môžu 
požiadať školu o začlenenie žiaka formou školskej integrácie. 

 Žiak so ŠVVP sa podrobí pedagogickému a psychologickému vyšetreniu v CPPPaP, ktoré 
posúdi jeho potreby a navrhne školskú integráciu. 

 Zákonní zástupcovia žiakov začlenených v školskej integrácii sú povinní sa pravidelne 
mesačne informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka a dohodnúť s triednym 
učiteľom, príslušným vyučujúcim, výchovným poradcom ďalší postup pri domácej 
príprave žiaka. 

 Zákonní zástupcovia, ktorí sa nezúčastnia pravidelnej informácie/konzultácie 3 mesiace 
po sebe, budú vyzvaní na ďalšie prerokovanie postupu so žiakom v školskej integrácii. 

 V prípade, že bude pokračovať nezáujem zo strany zákonného zástupcu o výchovno-
vyučovacie výsledky začne riaditeľka školy konanie na zrušenie školskej integrácie. 
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9.2 Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov) 

 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, výchovu a vzdelanie v škole a na plnenie 
školských povinností, 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu  svojho dieťaťa určené 
školským poriadkom, 

 dbať na sociálne a kultúrne  zázemie dieťaťa a rešpektovať  jeho špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby, 

 informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho 
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať 
vplyv na priebeh výchovy a vzdelanie, 

 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne alebo neúmyselne porušením školského poriadku 
zavinil, 

 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby dieťa dochádzalo 
do školy pravidelne  a včas, písomne oznámi vedeniu školy  prípadnú zmenu  školského 
zariadenia, 

 rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy 
a rušiť výchovno-vzdelávací proces, pokiaľ to nebude vopred dohodnuté alebo povolené 
riaditeľkou školy, alebo jeho zástupcom,  

 z hygienických dôvodov rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať do školskej 
jedálne v čase vydávania obedov, 

 rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 
 Uvoľnenie z vyučovania pred vopred známou príčinou vyžiada rodič žiaka písomnou 

formou alebo prostredníctvom EDUPAGE z jednej vyučovacej hodiny od príslušného 
vyučujúceho, na jeden a dva dni od TU, na viac ako dva dni od riaditeľky školy. Uvoľnenie 
žiaka z vyučovania na viac ako dva dni je možné iba na základe písomnej žiadosti rodiča, 
resp. zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú je potrebné doručiť na sekretariát školy, resp. 
priamo riaditeľke školy. 

 Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia TU bez 
zbytočného odkladu do 24 hodín. 

 Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne listom 
(ospravedlnenkou) alebo prostredníctvom platformy EDUPAGE. 

 Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z rodinných dôvodov (prípadne zo 
zdravotných dôvodov bez potvrdenia od lekára) maximálne počas 5 dní (nie po sebe 
nasledujúcich) v danom školskom roku. Každý neskorý príchod žiaka do školy je 
zaznačený v elektronickej triednej knihe. Za tri bezdôvodné neskoré príchody na 
vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu. 

 Povinnosťou žiaka a zákonného zástupcu je riadne ospravedlniť neúčasť žiaka na 
vyučovaní. 

Zákonný zástupca môže požiadať o uvoľnenie svojho syna/dcéry: 

- na 1 vyučovaciu hodinu priamo od vyučujúceho danej hodiny 
- na 2 a viac vyučovacích hodín od TU 
- na 1 až 2 dni od TU, 
- na 3 a viac dní od riaditeľky školy (iba písomnou žiadosťou) 

 Zákonný zástupca je povinný podať TU informáciu o dôvode neúčasti žiaka na vyučovaní 
hneď v prvý deň, keď žiak chýba, najneskôr však telefonicky do 48 hodín (v prípade, že 
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zákonný zástupca / rodič nepožiadal o uvoľnenie vopred). TU uzná ospravedlnenie 
zákonného zástupcu v stanovenom limite. 

 V prípade choroby, uzná učiteľ ospravedlnenku iba od lekára, no povinnosťou zákonného 
zástupcu / rodiča naďalej ostáva oznámiť žiakovu neúčasť na vyučovaní, najneskôr do 48 
hodín. 

 V prípade, že žiak a zákonný zástupca poruší stanovené pravidlá ospravedlňovania, bude 
TU považovať predmetné hodiny za neospravedlnené a naďalej postupovať podľa 
výchovných opatrení.  

Rodičia a iní zákonní zástupcovia žiakov školy sa dobrovoľne združujú v OZ „Severáčik“. 
Občianske združenia je významnou formou aktívnej účasti rodičov a zákonných zástupcov na 
riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení. Rodičom a 
iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať 
učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené 
riaditeľkou školy, alebo jej zástupkyňou. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne v 
úradných hodinách na ekonomickom úseku. 

Informácie o žiakoch môžu zákonní zástupcovia získať na triednych schôdzkach rodičovského 
združenia, alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym, či iným 
učiteľom. Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov sú zverejnené na web stránke 
školy https://zs2moldava.edupage.org/about/?subpage=6. 

 Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania. 
 Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou 

svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia. 
 Poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimo triednych 

výchovných podujatí. 
 Plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní 

školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc. 
 Pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami. 
 Podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu 

zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne. 
 Pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimo-triednej a mimo-školskej 

činnosti. 
 Venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť 

prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred 
škodlivými vplyvmi. 

 RRZ nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať 
podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho. 

Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy bez 
povolenia riaditeľky školy, alebo jej zástupkyne. 

9.3 Dištančná forma vzdelávania 

9.3.1 Krízový plán pre rodiča 
 
Podpora 

https://zs2moldava.edupage.org/about/?subpage=6
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 vytvoriť si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy online 
hodiny všetkých detí a tiež čas, ktorý potrebujú venovať samostatnej príprave a relaxu 

 vytvoriť čo najoptimálnejšie prostredie pre učenie sa dieťaťa - vypnúť rušivé prvky 
 podporovať snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní 

Informovanosť 
 informovať sa o spôsobe komunikácie medzi dieťaťom a učiteľmi 
 informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení 
súčasnej formy vzdelávania 

 vytvoriť si kontakt s ďalšími rodičmi z triedy a príležitostne komunikovať 
 v prípade, ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť dištančného 
vzdelávania bezodkladne o tom zákonný zástupca informuje triedneho učiteľa 

Technické vybavenie 
 zabezpečiť dieťaťu potrebné vybavenie pre účasť na online hodine (hardware, 
software) – v prípade potreby sa informovať o iných možnostiach plnenia dištančnej 
formy vzdelávania 

 pomôcť dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu – v prípade potreby 
osloviť školu 

Postup školy pri nedostatočnej alebo žiadnej spolupráci žiaka počas vyučovania na diaľku 

 Ak sa žiak nezúčastňuje vyučovania na diaľku, nevypracúva učiteľmi zadané úlohy, 
učiteľ daného predmetu nemôže vykonávať priebežné hodnotenie, v takomto prípade 
škola pristúpi k nasledujúcim opatreniam: 
A. Písomné bude informovať zákonných zástupcov žiaka o neuspokojivých 

výsledkoch žiaka, kde zároveň navrhne zákonnému zástupcovi žiaka ďalší postup. 
B. Ak nenastane zlepšenie vo výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiaka, bude to 

škola vnímať ako zanedbanie povinnosti rodičov v príprave svojho dieťaťa do 
školy v zmysle ustanovenia § 144 ods. 7, 8, 9, 10, § 153 Školského zákona a § 28 
ods. 1, 2 zákona o rodine. Škola túto skutočnosť bezodkladne oznámi 
zriaďovateľovi, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny. 

C. Opakovaná neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní môže viesť k jeho 
neklasifikovaní v 1. polroku školského roka 2021/2022 a nariadení vykonať 
komisionálnu skúšku. 

Komunikácia 

 rodič denne kontroluje správy na rodičovskom konte EduPage. 
 opakovaná neúčasť žiaka na online hodine bude zaznamenaná v elektronickej triednej 
knihe ako neospravedlnená hodina. 

10. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVÝCH ZAMESTNANCOV 

10.1 Vedúca školskej jedálne 
Vedúca školskej jedálne môže na škole využívať všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo Zákonníka 
práce, Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 
Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou a z ostatných právnych predpisov pre 
oblasť školstva. 

Zodpovedá za prevádzku ŠJ a jej plynulý chod, stará sa o riadne hospodárenie, sleduje a 
dodržuje všetky predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeže. 

 V spolupráci s vedúcou kuchárkou zostavuje jedálny lístok, prepočítava kalorickú a 
biologickú hodnotu jedál a dbá, aby boli pripravované jedlá chutné; 
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 Denne zisťuje prítomnosť žiakov v hmotnej núdzi; 
 Zabezpečuje evidenciu elektronickej dochádzky na obedy zadarmo 
 Zabezpečuje potraviny pre ŠJ, zodpovedá za ich akosť a bezchybné uskladnenie; 
 Zodpovedá za organizáciu celej jedálne; 
 Spolu s riaditeľkou školy organizuje všetky práce spojené s plynulým výdajom stravy 

a jej rýchlym konzumovaním; 
 Spolu s riaditeľom školy zabezpečuje príslušný dozor nad výdajom stravy; 
 Zabezpečuje všetky materiálno-technické úlohy spojené s prevádzkou ŠJ; 
 Je vedúcim zamestnancom pre všetkých pracovníkov ŠJ; 
 Pri chorobe pracovníčok ŠJ zabezpečuje ich zastupovanie náhradnými silami; 
 Stará sa o náležitú údržbu všetkého inventára; 
 Zabezpečuje všetky administratívne úlohy spojené s prevádzkou ŠJ; 
 Podieľa sa na hodnotení všetkých pracovníčok ŠJ; 
 Je povinná poznať a dodržiavať hygienické požiadavky na výrobu, podávanie pokrmov 

a nápojov; 
 Dodržiava predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany; 

 Zabezpečuje čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ a dbá o ich hospodárne 
využívanie; 

 Je členkou inventarizačnej komisie. 
 Zostavuje jedálny lístok (desiata a obedy pre žiakov školy) v zmysle zásad pre 

zostavovanie jedálneho lístka s dodržiavaním spotreby mlieka a zeleniny s prepočtom 
energetickej a biologickej hodnoty podávanej stravy; 

 Zisťuje nahlasovanie počtu objednaných obedov pre výdajňu; 
 Vyhotovuje normovacie hárky pre desiatu a obedy pre žiakov školy; 
 Obstaráva nákup potravín, zodpovedá za ich správne uskladnenie, nezávadnosť a 

dodržiavanie záručných dôb potravín. Vystavenú faktúru za nakúpené potraviny 
doručí hospodárke školy; 

 Pripravuje desiatu a obedy pre žiakov školy, pričom dodržiava materiálno-spotrebné 
normy a receptúry pre školské stravovanie, zabezpečuje pitný režim pre žiakov 
a zamestnancov školy; 

 Zabezpečuje dodržiavanie váhových limitov jedál a sleduje teplotu vydávaných jedál; 
 Vedie evidenciu stravovaných osôb a vydaných obedov. Na konci mesiaca ju predloží 

hospodárke školy a riaditeľke školy; 
 Pripravuje podklady pre inventarizáciu. 
 V zmysle prevádzkového poriadku ŠJ v stanovenom čase zabezpečuje hygienicko-

sanitačný režim; 
 V prípade neprítomnosti upratovačky ŠJ zabezpečí jej zastupovanie; 
 Vykonáva ďalšie práce podľa pokynov riaditeľky školy; 
 Je nápomocná pri organizácii rôznych aktivít školy. 

10.2 Kuchárky a pracovníčky v prevádzke ŠJ 

Pracovníčky ŠJ môžu na škole využívať všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo Zákonníka 
práce, Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov 
Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou a z ostatných právnych predpisov pre 
oblasť školstva. 

 Sú povinné poznať a dodržiavať hygienické požiadavky na výrobu, podávanie pokrmov 
a nápojov; 
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 Sú povinné vstupovať na pracovisko len v čistom pracovnom odeve. Dbať o čistotu 
pracovného prostredia a inventára, v pracovnom odeve sa nesmie opúšťať pracovisko; 

 Pri príprave a čistení zeleniny, umývaní mäsa, spracovaní a príprave stravy využívať 
miesta vyhradené pre určenú prácu; 

 Vedúca kuchárka riadi prevádzku kuchyne a zodpovedá vedúcej ŠJ za jej riadny chod; 
 Spolu s vedúcou ŠJ zostavuje jedálny lístok, aby bola v týždennom priemere zachovaná 

výživná norma;.  
 Vedúca kuchárka organizuje prácu pomocných kuchárok a pripravuje s nimi pokrmy. 

Rozdeľuje hotové jedlá stravníkom. Podľa schváleného jedálneho lístku a receptúr 
vystavuje žiadanku tovaru k nasledujúcemu dňu. Zodpovedá za dodržiavanie 
technologických postupov a správne hospodárenie s plynom, elektrickou energiou a za 
dodržiavanie všetkých hygienických predpisov; 

 Pracovníčky v prevádzke pomáhajú kuchárkam pri príprave potravín pred varením a 
pri varení, čistia zemiaky, zeleninu a iné potraviny, umývajú kuchynské riady, taniere, 
zabezpečujú čistotu skladov, chodieb, okien, dverí. Podľa potreby obstarávajú i nákup 
potravín; 

 Sú povinné dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
 Majú zákaz uskladnenia v ŠJ osobného nákupu potravín a nosenia nákupných tašiek na 

pracovisko. 

10.3 Administratívne pracovníčky 

10.3.1 Referentka pre hospodárenie 

10.3.2 Referentka práce a miezd 

Administratívne pracovníčky môžu na škole využívať všetky práva, ktoré jej vyplývajú 
zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných 
zamestnancov Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou a z ostatných právnych 
predpisov pre oblasť školstva. 

Referentky vykonávajú činnosti v administratívnej oblasti školy podľa ich zaradenia 
pracovnej činnosti. 

Hospodárka školy 
  

 Vykonáva každoročne inventarizáciu kabinetov a HM.  
 Vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenie. 
 Vo svojej činnosti dbá na dodržiavanie všetkých zákonov a platných predpisov. 
 Samostatne zabezpečuje účtovnícke práce zamestnávateľa. 
 Vypracováva návrh rozpočtu a sleduje jeho priebežné čerpanie. 
 Zabezpečuje hospodárenie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších 

finančných predpisov. 
 Vykonáva dohľad nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel, predpisov o finančnom 

hospodárení. 
 Zabezpečuje plnenie zásad a limitov čerpania rozpočtu školy stanovených 

nadriadenými orgánmi. 
 Pripravuje podklady pre rozborovú činnosť vývoja jednotlivých ukazovateľov a 

navrhuje opatrenia z hľadiska efektívnosti nákladov prác a služieb. 
 Vykonáva štvrťročné, polročné a ročné účtovné uzávierky a záverečné hodnotenia. 
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 Vedie pokladňu, peňažný denník a robí mesačné uzávierky hospodárenia s 
preddavkom školy. 

 Zabezpečuje platobný styk s peňažnými ústavmi. 
 Zabezpečuje úhrady faktúr a ich správnu evidenciu. 
 Vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenia. 
 Pripravuje podklady pre uzatváranie hospodárskych zmlúv a sleduje ich plnenie. 
 Zodpovedá za hospodárske prostriedky školy, zabezpečuje ich správnu evidenciu. 
 Spravuje účtovný archív v oblasti finančného účtovníctva. 
 Zabezpečuje a vykonáva inventarizáciu v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 
 Spolupracuje s ekonomickým útvarom zriaďovateľa. 
 Zverejňuje zmluvy na web stránke školy. 
 Je nápomocná pri verejnom obstarávaní. 

Referentka práce a miezd/administratívna pracovníčka 

 
 Obstaráva osobnú agendu zamestnancov školy, vedie ich evidenciu a vyhotovuje 

príslušné štatistické výkazy. 
 Je nápomocná pri riešení osobných a mzdových problémov zamestnancov školy. 
 Zabezpečuje všetky doklady zamestnanca potrebné k vedeniu jeho osobnej a mzdovej 

agendy. 
 Spracováva návrh pracovnej zmluvy pre novoprijatých zamestnancov, pritom sa riadi 

pracovnými predpismi a pokynmi riaditeľky školy. 
 Podľa pokynov riaditeľky školy a v zmysle platných predpisov zaraďuje zamestnancov 

do platovej triedy a platového stupňa, v súlade s mzdovými predpismi spracováva 
návrhy platových dekrétov. 

 Zabezpečuje výplatné pásky pre zamestnancov školy. 
 Vedie evidenciu všetkých úradných tlačív na škole. 
 Vedie evidenciu žiakov a ich zoznamy (pracuje v programe aSc agenda). 
 Spolu so ZRŠ vedie evidenciu všetkých úradných tlačív na škole. 
 Vykonáva všetky bežné administratívne práce. 
 Podľa pokynov riaditeľky školy vybavuje korešpondenciu. 
 Vykonáva ďalšie kancelárske práce. 
 Poskytuje informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 
 Vyhotovuje evidenčné a štatistické hlásenia. 
 Vedie podací denník a zodpovedá za spisovú službu. 
 Zodpovedá za evidenciu učebníc v sklade. 
 Zodpovedá za riadne vedenie agendy a podkladov súvisiacich so mzdovou agendou. 
 Zabezpečuje ohlasovaciu povinnosť zamestnávania všetkých zamestnancov školy. 
 Sleduje a realizuje platové postupy zamestnancov. 
 Sleduje poskytovanie odmien zamestnancom. 
 Sleduje nárok na dovolenku a čerpanie dovolenky v zmysle platných právnych 

predpisov. 
 Zabezpečuje vydávanie potvrdení o zamestnaní s uvedením skutočnosti pre posúdenie 

nároku na dovolenku na zotavenie, záväzkov zamestnanca voči organizácii, 
vykonávaných zrážok. 

 Zodpovedá za správne a včasné spracovanie miezd zamestnancov. 
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 Spracováva výplatné pásky pre zamestnancov školy. 
 Zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých výplatných 

štatistických výkazov podľa stanovených termínov a v požadovanom rozsahu, 
zodpovedá za správne vykonávanie mzdovej agendy v súlade s platnými mzdovými 
predpismi. 

 K dávkam nemocenského a sociálneho zabezpečenia vedie príslušnú agendu, potrebnú 
na určenie výplaty jednotlivých dávok. 

 Vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, sleduje a spracúva predstihové 
konanie zamestnancom, ktorým vzniká nárok na dôchodok. 

 Vedie príslušnú agendu potrebnú pre určenie dane zo mzdy. 
 Likviduje daň zo mzdy. 
 Likviduje základné mzdy, osobné príplatky a ostatné zložky mzdy v zmysle platných 

predpisov. 
 Zabezpečuje náležitú archiváciu dokladov práce a miezd a účtovných dokladov. 
 Vydáva žiakom potvrdenia o školskej dochádzke a potvrdzuje im preukážky k zľave 

cestovného; 

10.4 Školník 

Pracovník vo funkcii školníka využíva na škole všetky práva, ktoré mu vyplývajú zo 
Zákonníka práce, Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných 
zamestnancov Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou a z ostatných právnych 
predpisov pre oblasť školstva. 

 Je členom kolektívu pracovníkov školy a má právo zúčastňovať sa všetkých akcií a 
podujatí v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote školy. 

 Zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy. 
 O 730 hod. vpúšťa žiakov do budovy školy 
 Dbá, aby bola školská budova v určený čas otvorená a zatvorená.  
 Po skončení prevádzky na škole skontroluje, či sú pozatvárané všetky okná a či sa v 

školskej budove nezdržujú nepovolané osoby a uzamkne všetky prechody a východy 
zo školy. 

 Vykonáva všetky údržbárske a domovnícke práce, okrem tých, ktoré vyžadujú odborný 
zásah. 

 Dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia. 
 Organizuje a kontroluje prácu upratovačiek. Dbá, aby sa vykonávali pridelené práce 

riadne a hospodárne a aby pri práci používali predpísané ochranné prostriedky. 
 Vedie evidenciu výdaja čistiacich a hygienických prostriedkov. 
 Prináša a odnáša dennú poštu školy. 
 Zabezpečuje drobné materiály (nákupy) spotrebného charakteru pre školu. 
 Dbá, aby učebne a ďalšie priestory školy boli včas otvorené a po skončení vyučovania 

upratané a zamknuté. 
 Zabezpečuje zásobovanie učební kriedou a sociálne priestory príslušnými potrebami. 
 Dbá, aby žiaci udržiavali v priestoroch budovy školy čistotu, neničili spoločný majetok, 

nepobehávali po chodbách a neopúšťali školskú budovu. 
 Dbá, aby boli vodovodné, elektrické, plynové a iné zariadenia v školskej budove v 

bezchybnom stave. 
 Plní ďalšie úlohy podľa priebežných príkazov riaditeľa školy. 
 Vyvesuje zástavy. 
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 Dbá o údržbu trávnikov počas letných mesiacov. 
 Mesačne vykonáva odpočet príslušných meračov a zapisuje ich stav. 
 Čistí príchodové chodníky do školy a v zimnom období z nich odpratáva sneh a posýpa 

prístupové cesty. 
 Zabezpečuje upratovanie školských priestorov a údržbu školského areálu. 
 Plní ďalšie úlohy podľa popisov. 
 Vydáva čistiace prostriedky upratovačkám. 

10.5 Upratovačky 

 Upratovačka využíva všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného 
poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov Základnej školy, 
Severná 21 v Moldave nad Bodvou a z ostatných právnych predpisov pre oblasť školstva.  

 Pracovné úlohy upratovačky sú určené podľa prideleného rajónu. 
 Podľa prideleného rajónu zabezpečuje otváranie a zatváranie jednotlivých chodieb 

školy a odborných učební. 
 Udržiava pridelené upratované priestory v náležitej čistote a vzornom poriadku, preto 

vykonáva okrem ďalších prác bežné a veľké upratovanie jej pridelených priestorov, 
vrátane čistenia okien. 

 Pri bežnom upratovaní upratovačka upratuje pridelené priestory nasledovne:  

- Dvakrát denne umyje podlahy chodieb teplou saponátovou vodou. Umývanie 
prebieha počas hodín tak, aby počas 45 minút podlaha úplne vyschla. V 
chrípkovom období pridáva dezinfekčný prostriedok. 

- Raz za deň po odchode žiakov umyje podlahy všetkých učební, sociálnych 
zariadení, spŕch, šatní saponátovým a dezinfekčným roztokom. 

- Teplou vodou, do ktorej pridá dezinfekčný prostriedok, umyje sedadlá záchodov, 
rukoväte sťahovacích retiazok, WC misy a pisoáre. 

- Utrie prach z okenných rámov, z nábytku a výhrevných telies. 
- Raz za týždeň ometie steny učební. 
- Každý deň vysaje koberce v miestnostiach. 
- Raz za týždeň, prípadne podľa potreby, poupratuje kabinety učiteľov. 
- Polieva kvety. 
- Denne vyprázdni odpadkové koše, raz do týždňa ich umyje. 
- Zistené závady okamžite zapisuje do knihy závad, väčšie závady s možnosťou 

ohrozenia majetku školy alebo života hlási školníkovi a riaditeľke školy. 
- Šetrí pridelené materiálne a čistiace prostriedky. 
- Po ukončení upratovačských prác v zverených priestoroch skontroluje vypnutie 

elektrospotrebičov (okrem počítačov) a zatvorenie okien. 
- Podľa rozhodnutia riaditeľky školy upratuje priestory po maľovaní a stavebných 

prácach. 
- V riaditeľni, u zástupkyne riaditeľky, v zborovni denne utrie prach, vysype 

odpadky a vysaje koberce. Plní ďalšie úlohy určené riaditeľkou školy. 
- 1 x v mesiaci zabezpečia upratanie priestorov únikových východov. 

 Pri veľkom upratovaní, ktoré sa vykonáva cez letné prázdniny, upratuje pridelené 
priestory nasledovne: 

- Umyje, napastuje a vyleští podlahy všetkých učební, 
- Očistí a umyje všetky okná, okenné rámy zvonka i zvnútra, skrine, sokle, 

obkladačky, zárubne dvere, tienidlá lustrov, sklá na skrinkách. 
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- Ometie steny učební a ostatných zariadení. 
- Vytepuje koberce, fotelky. 
- Umyje a utrie všetky stoly a stoličky vo všetkých triedach. 
- Umyje chodby, schodištia, šatne. 
- Vydrhne záchody – misy, obkladačky, umývadlá, dlaždice. 

 Pri práci je povinná používať všetky pridelené osobné ochranné prostriedky. 
 Dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia. 
 Dbá, aby žiaci udržiavali v priestoroch budovy školy čistotu, neničili spoločný 

majetok, nebehali po chodbách a bezdôvodne neopúšťali školskú budovu. 
 Sleduje technický stav budovy, vonkajšieho areálu a vnútorného zariadenia a 

pravidelne o ňom informuje školníka a riaditeľku školy. 
 Denne v ranných hodinách kontroluje čistotu a bezpečnosť školského dvora 

a chodníkov – minimálne 1 x do týždňa ich zametá a vyzbiera papiere, v zimnom 
období zabezpečí bezpečnosť chodníkov. 

 Vedie evidenciu materiálu a čistiacich prostriedkov vydaných školníkom. 
 Podľa pokynov riaditeľky zabezpečuje bezporuchovú prevádzku školy pri dodržaní 

maximálnej hospodárnosti a úspornosti bez narušenia výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 

 Vykonáva bežnú údržbu areálu, vonkajších a vnútorných zariadení, okrem údržby, 
na ktorú nemá v zmysle bezpečnostných predpisov príslušné osvedčenie. 

 V prípade  výskytu  havarijného  stavu  vykonáva  činnosti  na  odvrátenie  ďalších  
škôd a pravidelne o nich informuje školníka a riaditeľku školy, resp. si vyžiada jej 
súhlas na ďalší postup. 

 Pri kontakte so žiakmi dbá o výchovné pôsobenie v súlade s výchovným pôsobením 
pedagogických zamestnancov školy. 

 Je povinná zastupovať neprítomné spolupracovníčky v čase PN a OČR. 
 V práci sa riadi pokynmi riaditeľky školy a zástupkyne riaditeľky školy. 
 Vedie si evidenciu zastupovania za spolupracovníčky. 
 Podľa plánu dovoleniek a nariadenia riaditeľky školy čerpá dovolenku na zotavenie. 
 Ak žiada o dovolenku, predloží riaditeľke školy dovolenkový lístok na schválenie 

minimálne deň vopred. 

11. PRACOVNÝ ČAS ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

V zmysle § 90 ods. 4 a § 85 ods. 1 Zákonníka práce je určený začiatok a koniec pracovného 
času nasledovne: 

11.1 Pedagogickí zamestnanci základnej školy 

11.1.1  Pedagogickí zamestnanci – učitelia   

Začiatok pracovného času:     730 

Koniec pracovného času:     1530 

Povinný pobyt na pracovisku:    730 – 1330 

Príprava pedagogického zamestnanca doma:  2 hodiny 

Prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút: jednotlivo podľa rozvrhu hodín 
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11.1.2 Školský klub detí 

Ranná prevádzka ŠKD:     600 – 730 

Začiatok pracovného času poobedňajšej prevádzky ŠKD:1120 (podľa určenia ZRŠ a RH) 

Koniec pracovného času poobedňajšej prevádzky ŠKD: 1630 

11.2 Nepedagogickí zamestnanci základnej školy 

11.2.1 Školník 
 
Začiatok pracovného času:     700 

Koniec pracovného času:     1500 

11.2.2 Upratovačky 

RANNÉ SLUŽBY:   Bodnárová Barbara  PRACOVNÝ ČAS: od 7,30 – 15,30 hod. 
POOBEDŇAJŠIA SLUŽBA: Gergelyová Jana  PRACOVNÝ ČAS: od 12,00 – 20,00 hod. 
    Stropková Júlia 
    Muchová Alena 
 
PRACOVNÝ ČAS: 
Ranná služba: rozvrhnutie pracovnej činnosti 
- upratovanie priestorov chodby (pozametanie schodišťa, vestibulu školy, pred školou, 

poumývanie sklenených častí dverí pri hlavných a vedľajších vstupoch, polievanie kvetov 
vo vestibule školy a v letných mesiacoch – aj v kamenných nádobách 

- upratovanie všetkých kabinetov 
 Pondelok: 2. poschodie: kabinet MAT, kabinet SJL a OBN, kabinet CUJ + VP (výchovné 

poradenstvo), prípravovňa CHEM, sklady UP (učebných pomôcok) na jednotlivých 
chodbách, sprcha pri telocvični. 

 Utorok: 1. poschodie: kabinet BIO, kabinet DEJ, kabinet ročníkov 3. a 4., denná 
miestnosť p. upratovačiek, zborovňa (po zriadení a rekonštrukcii)  

 Streda: prízemie: kabinet 1. a 2, kabinet ŠKD, kabinet TEV + štvrťročne únikové 
východy,  

 Štvrtok: upratovanie kancelárií hospodárky školy, RŠ, ZRŠ a PAM + multimediálna 
učebňa,  zborovňa (po zriadení a rekonštrukcii) 

 Piatok: upratovanie odborných učební – dielne, posilňovňa, náraďovňa TSV, zborovňa: 
- obedňajšia prestávka: 12,30 – 13,00 hod.   - 30 min.  
- od 13,00 do 15,30 hod. – upratovanie:  

o prízemie 2. A trieda 
o vestibul (iba časť pri ŠJ, WC kancelárie, kuchynka pri kanceláriách,  
o  oddychové zóny (vestibul) 
o  PC laboratórium 
o  Biologicko-chemická učebňa 
o  Knižnica 
o Multimediálna učebňa 

  
Poobedňajšia služba: rozvrhnutie pracovného času 
- upratovanie tried, chodieb, toaliet, schodiska, vestibulu školy: 12,00 – 16,30 hod.  

           - 4 hod. 30 min. 
- prestávka na jedlo: 16,30 – 17,00 hod.      - 30 min.  
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- od 17,00 do 20,00 hod. – pokračovanie v upratovaní    - 3 hod.   

RAJÓN p. Gergelyovej: pri poobedňajšej zmene 

- triedy 3. A, 4. A, 4. B, + chodba pri triedach, + WC pri triedach, + chodba medzi 
schodiskom na 2. poschodí, + schodisko z 2. poschodia na 1. poschodie, LIDL učebňa + 
chodba pri LIDL učebni + telocvičňa (všetky 3), 2. B trieda – prízemie, celá chodba pri 2. 
AB triede + WC, časť ŠKD + časť vestibulu 

RAJÓN p. Muchovej:  

- triedy 8. AB, 9. AB, chodba pri triedach + WC, chodby medzi schodiskami, Planéta 
vedomostí + malá chodba 2. poschodie, TSV – šatne + chodba + WC, 1. A trieda, telocvičňa 
(všetky 3) 

RAJÓN p. Stropkovej: 

- triedy 5. A, 6. AB, 7.A, chodba pri triedach + WC, chodba medzi schodiskom, schodisko z 
1. poschodia na prízemie, 1. B trieda + herňa ŠKD, východ z ŠKD, únikový východ z 1. 
poschodia cez ŠKD východ. , telocvičňa (všetky 3), časť vestibulu 

 

11.2.3 Hospodárka školy 

Začiatok pracovného času:     700 

Koniec pracovného času:     1500 

Prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút:   1130 – 1200 

11.2.4 Referentka pre PAM 

Začiatok pracovného času:     700 

Koniec pracovného času:     1500 

Prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút:   1200 – 1230 

 

11.2.5 Zamestnanci školskej jedálne 

- prevádzkový zamestnanec školskej jedálne 

Začiatok pracovného času:     630 

Koniec pracovného času:  1430 

Prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút: podľa režimu výdaja stravy 

- administratívny zamestnanec školskej jedálne – vedúca ŠJ 
 
Začiatok pracovného času:     630 

Koniec pracovného času:  1430 

Prestávka na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút: podľa režimu výdaja stravy. 
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12. PREVENCIA A RIEŠENIE ŠIKANOVANIA ŽIAKOV V ŠKOLÁCH 
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  

Pedagogickí pracovníci školy, vychovávateľky ŠKD, ktorí sa podieľajú na výchovno-
vzdelávacom procese sú povinní sa oboznámiť so Smernicou č. 36/2018 s účinnosťou od 1. 
septembra 2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 
zariadeniach. 
Riaditeľ v rámci opatrení: 

 Určí koordinátorku prevencie drog a drogových závislostí a šikanovania  
 Spolupracuje s odborníkmi z CPPPaP, zabezpečí vzdelávanie v oblasti prevencie 

šikanovania najmä triednych učiteľov, výchovnej poradkyne, koordinátorky prevencie 
(MPC, ŠPÚ, RÚVZ), 

 Zabezpečí zvýšený dozor pedagogických pracovníkov počas prestávok, pred apo 
vyučovaní, v školskej jedálni počas desiaty a obeda, 

 Zabezpečí aktivity (v spolupráci s koordinátorkou) pre žiakov, napr. besedy, stretnutia 
s odborníkom, so psychologičkou, s príslušníkom PZ, výchovné koncerty zamerané na 
túto problematiku, 

 Spolupracuje s koordinátorkou, triednymi učiteľmi, rodičmi pri riešení prípadu 
šikanovania, 

 Odporúča rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť, 
 Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného 

činu, oznámi túto skutočnosť policajnému zboru SR, 
 Na zasadnutiach pedagogických pracovníkov zabezpečí pravidelné vyhodnocovanie 

prípadov šikanovania, 
 Schvaľuje a udeľuje výchovné opatrenia. 

Vyučujúci sú povinní: 

 Informovať žiakov – triedni učitelia na triednických hodinách, rodičov na triednych 
zasadnutiach RZ o charakteristike (prejavy, formy, podoby) šikanovania a o 
oznamovacej povinnosti prípadu triednej učiteľky, koordinátorke prevencie, alebo 
vedeniu školy 

 Dôsledne pristupovať k problematike šikanovania aj na hodinách etickej a náboženskej 
výchovy, 

 Navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi, 
 Informovať žiakov o dodržiavaní pravidiel správania, 
 Informovať o výchovných opatreniach: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, 

pokarhanie riaditeľom školy, znížená známka zo správania, 
 Informovať žiakov a rodičov o metódach a opatreniach riešenia prípadu šikanovania, 
 Dôsledne vykonávať zvýšený dozor na všetkých chodbách, triedach podľa 

vypracovaného materiálu –dozor pedagogických pracovníkov, ako aj dozor v školskej 
jedálni z radov stravujúcich sa pedagógov, 

 Dodržiavať odprevádzanie žiakov po skončení vyučovania 

Koordinátorka prevencie drogových závislostí a šikanovania: 

 Úzko spolupracuje s vedením školy, s výchovnou poradkyňou a príslušnými 
poradňami 

 Vypracuje podrobný plán preventívnych aktivít na príslušný školský rok 
 Sleduje plnenie úloh vyplývajúcich z plánu preventívnych aktivít  
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 Zabezpečuje zasadnutia výchovnej komisie v prípadoch podozrenia na šikanovanie, 
 Zo zasadnutia výchovnej komisie spisuje zápisnicu, 
 Spolupracuje s triednymi učiteľmi, rodičmi, vedením školy pri riešení situácie, 
 Navrhuje opatrenia na riešenie prípadu, (preloženie žiaka obete, agresora do inej 

triedy, výchovné opatrenia, znížená známka zo správania, spolupráca s organizáciami) 
atď., 

 Informuje pedagogický kolektív s aktivitami v rámci prevencie šikanovania ako aj s 
prípadmi a spôsobom riešenia prípadu (náznaku) šikanovania, 

 Osobitnú pozornosť venuje žiakom zo SZP,  
 V rámci svojich predmetov vykonáva preventívne aktivity smerujúce k prevencii 

šikanovania, 
 Usmerňuje ostatných kolegov v rámci prevencie šikanovania, 
 Informuje žiakov a ich rodičov o činnosti preventívnych poradenských a iných 

odborných zariadeniach. 
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13. SAMOSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ PORIADKY ŠKOLY 

Prevádzkový poriadok školského klubu detí 

Zákonní zástupcovia do ŠKD prihlásia žiaka vyplnením a podpísaním prihlášky, na 
základe ktorej pri splnení stanovených podmienok vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí 
do ŠKD. 

1. Dochádzka prihlásených žiakov do školského klubu je povinná. Každú neprítomnosť 
žiaka 
v školskom klube musia rodičia, alebo triedny učiteľ oznámiť.  

2. Žiak môže byť uvoľnený zo školského klubu i pred stanovenou dobou odchodu, ak o to 
rodičia písomne požiadajú vychovávateľku.  

3. Opustiť školský klub bez dovolenia vychovávateľky nie je dovolené. 
4. Žiak je povinný riadiť sa pokynmi vychovávateľky a plniť jej príkazy.  
5. Vyučujúci prvého stupňa odovzdáva po skončení vyučovania žiakov do školského klubu 

priamo vychovávateľke. Ak vychovávateľka nepríde v stanovenom čase, počká so žiakmi 
až do jej príchodu. Neprítomnosť vychovávateľky hlási na riaditeľstve školy.  

6. Na obed odchádzajú všetci žiaci podľa harmonogramu vystaveného na nástenke školy 
buď s vychovávateľkou alebo dozor konajúcim učiteľom. Harmonogram vypracuje 
zástupkyňa RŠ.  

7. Ak žiaci odchádzajú na obed pod dozorom dozor konajúceho učiteľa, tento je povinný 
priviesť žiakov naspäť do ŠKD a odovzdať ich vychovávateľke.  

8. Pred odchodom na obed si každý žiak umyje ruky, počas obeda sa správa podľa pravidiel 
spoločenského poriadku. Pri jedení používa príbor.  

9. Dobu venovanú v režime dňa príprave na vyučovanie musia dodržiavať všetci žiaci.  
10. Za poškodené hry, knihy, hračky a iné pomôcky zodpovedá ten žiak, ktorý škodu 

úmyselne spôsobil. 
11. Za žiaka, ktorý bol na vyučovaní, ale do školského klubu sa nedostavil, vychovávateľka 

nezodpovedá. 
12. Prevádzka v školskom klube je podľa týždenného harmonogramu vypracovaného 

zástupkyňou RŠ podľa rozvrhu hodín. Prevádzka v ŠKD končí každý deň o 15,30 hod. 
13. Žiak odchádza z ŠKD cez šatne a cez vchod pre žiakov školy vždy pod dozorom 

zákonného zástupcu alebo učiteľa. 
14. Za bezpečnosť žiakov v čase pobytu v ŠKD aj v čase odchodu domov v priestoroch areálu 

školy zodpovedá službukonajúca vychovávateľka ŠKD. 
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Prevádzkový poriadok učebne PC a bezpečnostné pravidlá pri práci s počítačmi 

Žiak má právo 
1. Vstupovať do učebne len s pedagogickým pracovníkom, alebo na jeho pokyn. 
2. Využívať všetky zariadenia učebne spôsobom na to určeným len so súhlasom vyučujúceho. 
3. Používať PC počas akýchkoľvek vyučovacích hodín aj v mimo vyučovacom čase len v 

sprievode vyučujúceho. 
Žiak je povinný 
1. Vchádzať do učebne v prezuvkách. 
2. Do učebne vstupovať len s pomôckami podľa pokynov pedagóga. 
3. Vždy pred začatím práce skontrolovať svoje pracovisko, každú poruchu a chybu hlásiť 

vyučujúcemu. 
4. Šetrne sa správať k zariadeniu v učebni. 
5. Počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne, pokiaľ vyučujúci neurčí výnimku. 
6. Používať na názvy vlastných priečinkov a súborov svoje priezvisko a meno, vlastné súbory 

ukladať do svojho priečinku na to určeného. 
7. Dbať na to, aby v priečinku boli uložené len potrebné súbory na výučbu. Nepotrebný obsah 

pravidelne mazať. Po skončení vlastnej práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu. 
8. Dodržiavať prevádzkový poriadok učebne a pravidlá bezpečnosti pri práci s PC. 
9. Zachovať pokoj a ticho, aby nevyrušoval ostatných pracujúcich žiakov. 
Žiakom je zakázané 
1. V učebni sa nesmú používať vlastné nosiče dát (diskety, USB, CD, MP3), pokiaľ to vyučujúci 

neurčí inak. 
2. Meniť názvy a obsah súborov a priečinkov na pevnom disku mimo vlastného adresára. 
3. Svojvoľne rušiť a vytvárať nové priečinky na pevnom disku. 
4. Bez súhlasu pedagóga inštalovať akýkoľvek softvér. 
5. Meniť nastavenia ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru a pracovnej plochy. 
6. Sťahovať dáta z internetu bez povolenia učiteľa. 
7. Používať chat a hrať hry počas vyučovacej hodiny. 
8. Prenášať cez sieť nevhodné súbory. 
9. Jesť a piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón počas hodiny. 

10. Pri poškodení príslušenstva počítača (software, hardware) sa ihneď spíše zápis o 
poškodení, vyčíslenú škodu uhrádza žiak. 

11. Dotýkať sa poškodených vodičov a nechránených častí počítača. 
Správca učebne PC si vyhradzuje právo 

1. Zmazať všetky nevhodné súbory nachádzajúce sa kdekoľvek na disku. 
2. V priebehu školského roka tento poriadok meniť a dopĺňať. 
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Prevádzkový poriadok cvičnej kuchyne 

Cvičná kuchyňa (ďalej len „kuchynka“) je zariadenie určené na praktické vyučovanie 
zamerané na všetky činnosti súvisiace s varením, samotné varenie, stolovanie. Varenie 
prevádzkujú žiaci v prevažnej miere počas krúžkovej činnosti, dohľad nad nimi vykonáva 
učiteľ. 
Vstup do kuchynky 
1. Pred vstupom do cvičnej kuchyne čakajú žiaci vyučujúceho učiteľa (ďalej len „učiteľ“) v 

určenej triede s upravenými vlasmi. 
2. Do cvičnej kuchyne odchádzajú žiaci disciplinovane, výhradne pod vedením a v sprievode 

učiteľa. 
3. Otváranie a zatváranie cvičnej kuchyne vykonáva výhradne učiteľ. 
Povinnosti žiakov 
Žiaci sú povinní: 
1. Pri všetkých činnostiach vykonávaných v kuchynke sa riadiť príkazmi učiteľa (vrátane 

riadenia sa postupmi prípravy pokrmov a výberu pracovných pomôcok presne podľa 
pokynov učiteľa). 

2. Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

3. Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke zachovávať pracovnú a osobnú hygienu. 
4. Dodržiavať zásady slušného stolovania riadené vyučujúcim (pri stolovaní používať 

adekvátne príbory, taniere, šálky a poháre...) 
5. Šetrne a bezpečne zaobchádzať s elektrickými spotrebičmi a vodou, a to výhradne pod 

vedením učiteľa. Každý žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou 
manipuláciou, nedodržaním pokynov alebo úmyselným poškodením zariadenia. 

6. Na výkon kuchárskej činnosti priniesť do kuchynky v deň a hodinu vyučovania – krúžkovej 
činnosti všetky potrebné suroviny na prípravu pokrmov, pričom ich výber je založený na 
pokynoch vyučujúceho. 

7. Všetky suroviny na prípravu pokrmov a predmety k stolovania obstarať a hradiť z 
vlastných finančných prostriedkov. 

8. Po skončení práce umyť riad a kuchynské náradie a odložiť na pôvodné miesto. 
9. Na odpadky používať určenú nádobu. 
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Prevádzkový poriadok školskej dielne 

1) Žiaci 
a) Vstupujú do dielne len v sprievode vyučujúceho. Na vyučujúceho čakajú v triede alebo v 

školských šatniach, podľa pokynov vyučujúceho. Zakazuje sa pred vyučovacou hodinou 
behať a zdržiavať sa na školskom dvore, školskom ihrisku. 

b) Pred výučbou zaujmú miesto pri pracovných stoloch a nevzďaľujú sa z pracovného 
miesta, nebehajú po dielni a neohrozujú tým spolužiakov. V žiadnom prípade žiak 
nepoužije náradie proti spolužiakovi a neohrozuje jeho zdravie a bezpečnosť. 

c) Riadia sa pokynmi vyučujúceho. Pracujú s prideleným materiálom a určeným náradím a 
nástrojmi šetrne a bezpečne. Náradie a nástroje neberú bez dovolenia vyučujúceho z 
iných pracovných stolov, ani z odkladacích a úložných priestorov v dielni. 

d) Rešpektujú pokyny vyučujúceho. Vyučujúci je povinný pred každým pracovným 
úkonom upozorniť na riziká pracovného úkonu a vysvetliť zásady bezpečného 
správania sa a konania. Akékoľvek poranenie je žiak povinný ihneď nahlásiť 
vyučujúcemu. 

e) Nepoškodzujú vybavenie dielní. Akékoľvek poškodenie hlásia vyučujúcemu. 
f) V prípade úmyselného poškodenia žiak škodu nahradí. 
g) Pri práci používajú pracovný plášť alebo vhodné oblečenie a pracovné prostriedky 

určené vyučujúcim, dodržiavajú základné hygienické pravidlá. 
h) S elektrickými prístrojmi pracujú len so súhlasom vyučujúceho po predchádzajúcom 

poučení a pri prísnom dodržiavaní pokynov vyučujúceho. 
i) Po skončení prác je žiak povinný odovzdať náradie vyučujúcemu a upratať za sebou 

pracovný stôl. 
2) Do priestorov dielne je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a iných návykových 

látok. 
3) V priestoroch dielní je zakázané jesť, piť, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné návykové 

látky. 
4) V priestoroch dielní je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a zasahovať do 

elektrických rozvodov. 
5) Je zakázané odnášať náradie a materiál zo školskej dielne. 
6) Vyučujúci je povinný po skončení výučby skontrolovať pracovisko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

Prevádzkový poriadok pri prácach na školskom pozemku 

1. Na školský pozemok smú žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúcej. 
2. Každý žiak je povinný mať vhodné pracovné oblečenie ( pracovný plášť, montérky alebo 

tepláky, pevnú obuv, rukavice). 
3. Pracovné nástroje a náradie preberá žiak určený vyučujúcou. 
4. Po rozdelení činností žiak pracuje na pridelenej časti pozemku podľa pokynov vyučujúcej. 

Žiak je povinný : 
 prenášať pracovné nástroje tak, aby neporanil seba ani svojich spolužiakov 
 s prideleným náradím pracovať správne, bezpečne a šetrne 
 prípadné poranenie ihneď nahlásiť vyučujúcej, ktorá postihnutého ošetrí 
 po skončení práce odložiť očistené náradie na určené miesto 
 urobiť poriadok na pridelenom pracovisku 

5. Je zakázané používať poškodené náradie. 
6. Je zakázané piť a jesť pri práci. 
7. Žiaci určení vyučujúcou náradie skontrolujú a odnesú. 
8. Pozemok môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúcej. 
9. Po skončení prác na školskom pozemku je povinnosťou žiaka, 

 očistiť si obuv pred vstupom do budovy školy, 
 umyť si ruky. 
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Prevádzkový poriadok multimediálnej učebni 

1. Žiaci vstupujú a zdržiavajú sa v multimediálnej učebne len pod dozorom vyučujúceho. 
(Platí aj pri prevádzke krúžkovej činnosti.) 

2. Multimediálna učebňa musí byť uzamknutá, ak v nej neprebieha vyučovanie. 
3. Žiaci musia byť oboznámení s bezpečnostnými predpismi pri práci s elektrickými 

prijímačmi, pričom ich manipuláciu zabezpečuje len vyučujúci.  
4. So zariadením pracujú žiaci šetrne a vždy podľa pokynov vyučujúceho. 
5. Žiaci vykonávajú iba tie úkony a práce, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti prístupné. 
6. Pri ukončení práce v multimediálnej učebni vyučujúci vypína elektrické prijímače a PC. 
7. Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho. 
8. Vyučujúci je povinný multimediálnu učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť. 
9. Za zariadenie učebne sú zodpovední všetci vyučujúci, ktorí využívajú túto učebňu. 
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Prevádzkový poriadok v biologicko-chemickej učebne 

Pravidlá bezpečnej práce pri laboratórnych cvičeniach z chémie, fyziky, biológie a 
laboratórny poriadok 

Zásady prvej pomoci 
a) Základné pravidlá 
 každý si na začiatku cvičenia skontroluje pracovisko a dbá na jeho poriadok, zistené 

nedostatky okamžite oznámi vyučujúcemu 
 pri práci je potrebné presne dodržiavať pracovný postup a doplňujúce pokyny 

vyučujúceho, všetky nejasnosti a pochybnosti je potrebné konzultovať s vyučujúcim v 
priebehu práce je potrebné používať laboratórny plášť.  

 nevstupuje svojvoľne do kabinetov chémie, biológie a fyziky, vstupuje len na pokyn  
učiteľa, 

 dlhé vlasy musia byť upravené gumičkou a sponkami  
 pri práci žiaci nesedia, pracujú opatrne a sústredene 
 chemikálie sa neberú do rúk 
 škody zapríčinené nedbanlivosťou a neopatrnosťou nahradí žiak, ktorý ich spôsobil 
 po skončení práce ihneď umyjeme sklo, očistíme pomôcky a uložíme ich na určené 

miesto  
 po pokusoch si dôkladne umyjeme ruky 
 každý úraz, poranenie alebo nevoľnosť ohlásime vyučujúcemu 

b) práca s chemikáliami 
 pevné chemikálie naberáme čistou lyžicou a kvapalné čistou pipetou 
 s chemikáliami pracujeme opatrne, nerozsýpame a nerozlievame ich 
 rozliate žieraviny najprv neutralizujeme vodou, odsajeme filtračným papierom, 

utrieme mokrou a potom suchou handrou, pracujeme v gumených rukaviciach 
 na fľašiach s chemikáliami nezamieňame zátky 
 pri nalievaní chemikálie štítok vždy smeruje do dlane, aby sa nepoškodil 
 nádoby s chemikáliami nekladieme na okraj stola 
 odpad likvidujeme podľa pokynov vyučujúceho 
 o postupe, priebehu a výsledkoch svojej práce uskutočníte zápis vo forme protokolu 
 žiadne látky a pomôcky sa nesmú z z chemickej prípravovne vynášať bez súhlasu 

vyučujúceho! 
c) Zahrievanie a práca s kahanom 

 dbáme, aby ústie nádob a skúmaviek nesmerovalo na osoby v blízkosti 
 nad nádoby s vriacimi látkami sa nenakláňame 
 pri otvorenom ohni nesmieme používať horľaviny 
 horúce nádoby kladieme na sieťku alebo podložku 
 pri zahrievaní skúmavkou pohybujeme, aby sa zabránilo utajenému alebo 

explozívnemu varu 
 v prípade požiaru nehasíme vodou, ale pieskom alebo hasiacim prístrojom 

Zásady prvej pomoci 
Prvá pomoc pri poleptaní kyselinou : 

 postihnuté miesto oplachujeme studenou vodou a neutralizujeme : 
o koža : 1 - 2 % roztokom sódy alebo mydla 
o pri požití : piť roztok sódy , nevyvolávať ihneď vracanie 
o oči : ošetriť 1% roztokom bóraxu 
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o Rýchlo zabezpečíme lekárske ošetrenie! 

Prvá pomoc pri poleptaní hydroxidmi: 
 postihnuté miesto oplachujeme studenou vodou a neutralizujeme 

o koža: roztokom 1 % octu alebo kyseliny citrónovej 
o požitie: piť 1% roztok octu alebo kyseliny citrónovej, nevyvolávame ihneď 

vracanie 
o oči: ošetríme roztokom kyseliny trihydrogénboritej 
o Rýchlo zabezpečíme lekárske ošetrenie ! 
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Prevádzkový poriadok v učebni Planéta vedomostí 

1. Žiaci vstupujú a zdržiavajú sa v učebni Planéta vedomostí len pod dozorom vyučujúceho. 
(Platí aj pri prevádzke krúžkovej činnosti.) 

 Žiaci musia byť oboznámení s bezpečnostnými predpismi pri práci s elektrickými 
prijímačmi, pričom ich manipuláciu zabezpečuje len vyučujúci.  

 So zariadením pracujú žiaci šetrne a vždy podľa pokynov vyučujúceho. 
 Žiaci vykonávajú iba tie úkony a práce, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti prístupné. 
 Pri ukončení práce v učebni vyučujúci vypína elektrické prijímače a PC. 
 Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho. 
 Vyučujúci je povinný učebňu po každej vyučovacej hodine skontrolovať a v prípade 
presúvania nábytku je vyučujúci povinný ho dať do pôvodného stavu. 

 Za zariadenie učebne sú zodpovední všetci vyučujúci, ktorí využívajú túto učebňu. 
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Prevádzkový poriadok šatní 

Správanie sa žiakov v priestoroch šatní 

1) Šatne slúžia žiakom na prezliekanie sa do pracovného odevu, na odkladanie osobných 
vecí. 

2) Žiaci sa v šatniach správajú disciplinovane, zachovávajú ticho. 
3) Službukonajúci učiteľ dozerá počas prestávok na žiakov. 
4) Žiaci nepoškodzuje zariadenie šatní. Akékoľvek poškodenie a následné potrebné opravy 

uhradia žiaci z vlastných finančných prostriedkov. 
5) V šatniach a v celom areáli je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov. 
6) Všetci žiaci v šatniach a v príslušnom sociálnom zariadení udržujú čistotu a poriadok.  
7) Je zakázané z iných šatní si požičiavať obuv na prezúvanie, poprípade skrývať prezuvky 

spolužiakom. 
8) V šatniach si žiaci nenechávajú cenné veci alebo vysoké množstvo peňazí. 
9) Vyučujúci, ktorý odprevádza žiakov z triedy do šatne dohliada nato, aby ostal v šatni 

poriadok a prezuvky boli odložené do vrecúšok. 
10) Po skončení vyučovania sa žiaci nezdržiavajú v priestoroch šatní. 
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Prevádzkový poriadok školskej jedálne 

1) Do školskej jedálne odprevádza žiakov učiteľ, ktorý mal poslednú vyučovaciu hodinu. Dbá 
nato, aby si žiaci pri ŠJ zavesili kabáty na vešiak a aktovky si uložili pod lavičku. 

2) Do školskej jedálne žiak nevstupuje s aktovkou, využije možnosť umyť si pred obedom 
ruky. V školskej jedálni dodržiava stanovený poriadok. Žiaci čakajú v rade, nepredbiehajú 
sa a správajú sa ticho. Rešpektujú dozor konajúcich učiteľov.  

3) Pri prebraní stravy sa kuchárkam pozdraví. Pri vydávacom okienku si žiak berie tanier, 
príbor a pri preberaní jedla odovzdá stravný lístok p. kuchárke. Pomaly vychádza na voľné 
miesta, sadne si a obeduje. Na stoličke sa nehojdá, nerozpráva, zje celý obed. 

4) Nespráva sa hlučne, nepredbieha sa v rade. Zanechá miesto stolovania čisté, odnesie na 
určené miesto použitý riad. Nepoškodzuje príbory a ostatný inventár školskej jedálne. Pri 
odchode si zasunie stoličku. V prípade, že pri stolovaní žiak zašpinil stôl, zavolá p. 
kuchárku, ktorá je v čase obeda určená na túto činnosť. Stravu v ŠJ konzumuje bez 
pokrývky hlavy. 

5) Do školskej jedálne prichádzajú žiaci zo ŠKD pod dozorom vychovávateľky pokojne, 
disciplinovane a usporiadane. 

6) Po naobedovaní sa vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier s príborom k okienku, 
kde sa odnáša použitý riad. 

7) Zo školskej jedálne odchádza východom a nezdržuje sa v jedálni. 
8) Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať tento školský poriadok v jedálni alebo včas nezaplatia 

stravné, budú zo stravovania vylúčení. 
9) Pedagogický dozor v ŠJ vykonávajú vychovávateľky ŠKD a učitelia. Dbajú na dodržiavanie 

tohto poriadku všetkými stravníkmi. 
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Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

 
Príloha 1) 

 

PERSONÁLNE OBSADENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 

Vedenie školy: (2) 

Riaditeľka školy:   Mgr. Gabriela Janičová 
Zástupkyňa riaditeľky školy:  Mgr. Renáta Ovseníková – výchovná poradkyňa 

Triedni učitelia:(15) 
I. stupeň (7)    1. A  – Mgr. Jana Trembová 

1. B – Mgr. Michaela Duhančíková 
2. A – Mgr. Martina Chovancová 
2. B  – Mgr. Beáta Dubinská  
3. A  – Bc. Patrícia Šarvanec 

     4. A – PaedDr. Eleonóra Budzáková 
     4. B – Mgr. Erika Hutkayová  
     IV. A  – Mgr. Jana Trembová  
II. stupeň (8) 

5. A  – Mgr. Mária Sýkorová 
6. A – Mgr. Ľuboš Köteleš 
6. B  – Mgr. Zuzana Liptáková 
7. A  – Mgr. Juliana Kötelešová 
8. A  – Mgr. Renáta Benická  
8. B  – Mgr. Renáta Balážová 
9. A  – Mgr. Lenka Stone  
9. B – Mgr. Zuzana Prokopová  

Netriedni učitelia:(2+2)  Mgr. Samuel Buchala  
     Mgr. Radoslava Jánošíková 

Mgr. Tatiana Mitrová – RP 
Mgr. Klaudia Džernga – MD  

Pedagogický asistent:(1)  Renáta Šavlová (0,5 úväzok)    
ŠKD:(3)    Katarína Brúgóšová 

Dominika Hrčková (čiastočný úväzok – 0,80) 
Lenka Urbanová 

Nepedagogickí zamestnanci:(7) 
Hospodárka školy:     Eva Špegárová 
Referentka personalistiky a miezd:  Jolana Greizingerová 
Školník:      Ladislav Greizinger 
Upratovačky:(4)     Alena Muchová 

Barbara Bodnárová 
Júlia Stropková 
Jana Gergelyová 

Školská jedáleň:(8) 
Vedúca školskej jedálne:     Anna Jančiková 
Hlavná kuchárka:     Jana Kesziová 
Kuchárky:      Miloslava Szafková 
Pomocné sily:     Andrea Palčíková 
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Katarína Balázsová 
       Katarína Szentpéteriová 
       Dorota Polláková – upratovačka v ŠJ  

SPOLU: 37  

[vedenie - 2, triedni učitelia - 15, netriedni učitelia - 2,  na RP – 1, na MD – 1, pedagogický 

asistent – 1 (50 % úväzok), ŠKD – 3 (z toho 1 s čiastočným úväzkom), nepedagogickí 

zamestnanci - 7, ŠJ - 7]  
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Príloha 2) 
 

ROZDELENIE ÚLOH A FUNKCIÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 
 
Výchovná poradkyňa:      Mgr. Renáta Ovseníková 
Koordinátor žiackej školskej rady:     Mgr. Zuzana Prokopová 
Koordinátor environmentálnej a ekologickej výchovy: Mgr. Renáta Benická 
Koordinátor PPDZaŠ:      Mgr. Mária Sýkorová 
Koordinátorka zdravej výživy:     Mgr. Renáta Balážová  
Koordinátorka zdravotnej výchovy:    Mgr. Renáta Benická 
Koordinátor pohybových aktivít:    Mgr. Ľuboš Köteleš 
Koordinátorka práce so žiakmi so ŠVVP:   Mgr. Renáta Balážová 
Projektový koordinátor:      Mgr. Juliana Kötelešová 
Predseda výchovnej komisie:     Mgr. Renáta Ovseníková 
Vedúci MZ:        Mgr. Martina Chovancová 
MZ ŠKD:        Mgr. Renáta Ovseníková 
MZ TU pre 2. stupeň:      Mgr. Lenka Stone 
PK SJL a CUJ:        Mgr. Mária Sýkorová 
PK MAT, práca s INF a prírodovedných predmetov:  Mgr. Zuzana Liptáková 
PK spoločensko-vedných predmetov:    Mgr. Juliana Kötelešová  
PK TSV a TECH a umenia a kultúry:    Mgr. Ľuboš Köteleš 
Školská knižnica:      Mgr. Mária Sýkorová -2. stupeň 

Mgr. Martina Chovancová -1. stupeň  
Zápisnice z pedagogických rád:     Mgr. Juliana Kötelešová 
Vedenie školskej kroniky:     Mgr. Michaela Duhančíková 
Projekt „Veľký kamarát“      Mgr. Renáta Benická 
         Mgr. Renáta Balážová 

ZODPOVEDNOSŤ ZA KABINETY: 
Kabinet 1. a 2. ročník:    Mgr. Jana Trembová  
Kabinet 3. a 4. ročník:    PaedDr. Eleonóra Budzáková 
SJL       Mgr. Juliana Kötelešová 
CUJ       Mgr. Lenka Stone 
MAT       Mgr. Zuzana Liptáková  
GEO       Mgr. Samuel Buchala 
FYZ       Mgr. Renáta Benická 
OBN       Mgr. Juliana Kötelešová 
BIO       Mgr. Renáta Benická 
DEJ       Mgr. Samuel Buchala 
Dielne, náraďovňa     Mgr. Zuzana Liptáková 
TSV       Mgr. Ľuboš Köteleš   
Sklad TSV      Mgr. Ľuboš Köteleš 
 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ODBORNÉ UČEBNE: 
Učebňa PC: - správkyňa počítačových sietí Mgr. Renáta Ovseníková 
Planéta vedomostí:      Mgr. Renáta Ovseníková 
Chemicko-biologická učebňa:   Mgr. Renáta Benická/Mgr. Ovseníková 
Školská knižnica:     Mgr. Mária Sýkorová 
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Multimediálna učebňa:      Mgr. Renáta Ovseníková  
Prípravovňa:     Mgr. Renáta Balážová/Ovseníková 
Cvičná kuchyňa: (krúžok)    Mgr. Renáta Balážová 
Telocvičňa, posilňovňa:    Mgr. Ľuboš Köteleš 
Dielne:      Mgr. Zuzana Liptáková 
 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKOLSKÝ AREÁL: 
Školská záhrada:     Mgr. Zuzana Liptáková 
Multifunkčné ihrisko:    Mgr. Ľuboš Köteleš 
Športový areál:     Mgr. Ľuboš Köteleš 
Detské ihrisko:     Lenka Urbanová 
 
INÉ: 
Dozor vo vestibule školy    Mgr. Samuel Buchala   
       Mgr. Radoslava Jánošíková 
Náhrada dozoru v ŠJ podľa určenia vedenia školy 
Poistné:      Mgr. Renáta Ovseníková 
Didaktické hry:     Mgr. Beáta Dubinská 
Účelové cvičenie:     Mgr. Ľuboš Köteleš 
Kvetinová výzdoba:    Mgr. Zuzana Liptáková 
Bezpečnostný a požiarny technik:  Peter Kamenický 
Školský časopis:     Mgr. Mária Sýkorová 
Bulletin:      Mgr. Mária Sýkorová 
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Príloha 3) 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA  

1. hodina:  750 _   835 
2. hodina:  840 _   925 
3. hodina:  940 _ 1025 
4. hodina:  1035 _ 1120 
5. hodina:  1130 _ 1215 
6. hodina:  1225 _ 1310  
Popoludňajšie vyučovanie a krúžková činnosť sa začína najskôr po skončení povinného 

vyučovania, najskôr o 1330 hod. 

I. Organizácia prestávok 

 po 1. hodine: 5 minút – malá prestávka 

 po 2. hodine: 15 minút – veľká prestávka 

 po 3., 4. a 5. hodine : 10 minút – malá prestávka 

II. Organizácia ŠKD 
  

(Samostatný vnútorný poriadok podľa novej platnej legislatívy pre školské zariadenia) 

III. Poriadok pre ŠKD   

600 – 715 hodine:  príchod detí do ŠKD 

600 – 730 hodine:  ranná činnosť v ŠKD 

1125 – 1630 hodine:  obed  

    odpočinková činnosť 

rekreačná činnosť, pobyt vonku 

záujmová činnosť   
príprava na vyučovanie 

hry s hračkami, odchod detí zo ŠKD 

IV. Poplatky v ŠKD 
 
1. Zákonní zástupca žiaka navštevujúcich ŠKD hradí príspevok v súlade s VZN č. 113, ktoré 

vydáva zriaďovateľ školy. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 
klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 10,- € ak je dieťa započítané 
do zberu údajov – teda do 15.9. 2019. Ak zákonný zástupca dieťaťa zapíše dieťa do ŠKD po 
tomto termíne, teda po 15.9.2019 mesačný poplatok na prevádzku ŠKD činí 15,- €. 

2. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosť ŠKD , ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že 
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu.  

3. Úhrada poplatkov sa realizuje bezhotovostne – internetbankingom na účet ŠKD. Po dohode 
s riaditeľom školy alebo vychovávateľkami ŠKD je možné poplatok uhradiť aj za dlhšie 
obdobie (štvrťrok).  

4. Poplatky sa uhrádzajú v prvý deň v mesiaci.  
5. Poplatok je možné uhradiť aj za viac mesiacov naraz.  
6. Poplatok sa uhrádza minimálne za dva mesiace. 
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7. Poplatok je možné uhradiť v kalendárnom roku 2022 len za mesiace IX. – XII. 2022!!! 
8. Poplatok za kalendárny rok 2023 je možné uhradiť naraz za mesiace I. – VI. 2023. 
9. V prípade ak rodič včas nezaplatí poplatok za ŠKD, bude na to upozornený písomne 

vychovávateľkou ŠKD. Ak ani v tomto prípade nebude úhrada vykonaná, RŠ písomne výzve 
zákonného zástupcu k tomu, aby platbu za ŠKD rodič/zákonný zástupca vykonal. Ak ani 
v tomto prípade platba nebude prevedená na účet školy, RŠ oznámi túto skutočnosť 
zriaďovateľovi, ktorý bude platbu vymáhať súdnou cestou. 

Podmienky pre zníženie a odpustenie príspevku podľa VZN č. 113 § 5 ods. 2 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach: 
Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu podľa prílohy č. 1 – tabuľka C, ak 
zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. 
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších       
predpisov. 
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Príloha 4) 

BEZPEČNOSŤ PRI ORGANIZOVANÍ ŠKOLSKÝCH VÝLETOV A EXKURZIÍ  

 Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Zb. o základnej škole v znení zmien a doplnkov § 4 – organizácia 
výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy, § 5 organizácia výletov, exkurzii 

 Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí v znení zmien a doplnkov 
 Vnútorná smernica – VP-0062015 o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok 

s platnosťou od 1.9.2015 
Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie (ďalej len 
„výlet“) musí byt dôsledne pripravený a zabezpečený. Plán organizačných opatrení pripraví triedny 
učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, schvaľuje ho riaditeľ školy. 
Plán musí obsahovať: 

- názov a zámer akcie, 
- termín konania akcie, 
- trasu a miesto pobytu, 
- počet účastníkov (žiakov a sprievodcov), 
- meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru, 
- miesto a hodinu zrazu a návratu, 
- spôsob dopravy, 
- program na každý deň, 
- podmienky stravovania a ubytovania, 
- bezpečnostné opatrenia. 

Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu 
akcie. Žiakov treba vopred poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom 
výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. Na výlety si školy 
zabezpečia vyhradené autobusy alebo oddelenia v železničných vozňoch, ktoré musia byt viditeľné 
označené. Kúpanie je povolené iba na kúpaliskách schválených útvarom hygieny a epidemiológie. Žiaci, 
ktorí nevedia plávať sa môžu zdržovať iba v priestore pre neplavcov pod dozorom inštruktora. Žiaci 
musia na výlete rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov, horskej služby a polície. Bez povolenia 
sa nesmú rozchádzať, vzďaľovať a inak narúšať program.  
Pre žiakov 1. ročníka ZŠ sa organizujú najviac jednodňové výlety v blízkom okolí. 
Pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ sa organizujú jednodňové výlety do vzdialenosti 100 km od miesta školy, 
pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ sa organizujú 1 – 2 dnové výlety. 
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Príloha 5) 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY V PRÍRODE 

 Riadiť sa pokynmi MŠVVaŠ SR pri spôsobe prideľovania príspevku na kurzy 
pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode na rok 2017 

 Riadiť sa odporúčaným postupom pri obstarávaní lyžiarskych kurzov a škôl v prírode 
 Riadiť sa vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 204/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ 

SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode3 05/2008 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o škole v prírode Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky podľa § 138 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:  

Škola v prírode sa zriaďuje ako školské účelové zariadenie po zaradení do siete škôl a 
školských zariadení.  
Riaditeľ vysielajúcej školy (ak ide o žiakov jednej školy), alebo zriaďovateľ (ak ide o žiakov 
viacerých škôl) poverí jedného učiteľa vedením školy v prírode. Vyučovanie žiakov a 
zamestnanie detí v školách v prírode je rozvrhnuté zvyčajne na šesť dní v týždni. Výchovno-
vzdelávací proces je rozvrhnutý nasledovne: 

- 1. stupeň ZŠ – 4 vyučovacie hodiny denne 
- 2. stupeň 5 vyučovacích hodín denne 

Vyučovacia hodina trvá 40 minút. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na telovýchovnú, 
turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia; uskutočňuje sa podľa 
podmienok minimálne 5 hodín denne v prírode. Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode 
zabezpečuje územne príslušné zdravotnícke zariadenie (kam škola v prírode patrí). 
Personálno-organizačné zabezpečenie v škole v prírode : 

- so žiakmi 1. stupňa základnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ, jeden 
vychovávateľ a jeden pomocný vychovávateľ, 

- so žiakmi 2. stupňa základnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ na celý 
pracovný čas, jeden ďalší učiteľ,  

- škola je povinná pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na 
zabezpečenie pomocnej výchovnej práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo nočnej 
pohotovosti do školy v prírode ďalšieho pomocného vychovávateľa, 

- vysielajúca škola vysiela do školy v prírode aj jedného zdravotníka. 
Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje škola so súhlasom príslušného 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  
Personálno-organizačné zabezpečenie v škole v prírode : 

 so žiakmi 1. stupňa sa na 15 žiakov vysiela jeden učiteľ, jeden pomocný učiteľ 
(vychovávateľ), 

 škola je povinná pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na zabezpečenie 
pomocnej výchovnej práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo nočnej pohotovosti do 
školy v prírode ďalšieho pomocného vychovávateľa, 

 vysielajúca škola vysiela do školy v prírode aj jedného zdravotníka. 
Podľa platnej legislatívy – zákona NR SR č 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia 
je vedúca ŠVP povinná zaslať žiadosť o posúdenie zotavovacieho podujatia mesiac pred 
uskutočnením ŠVP na príslušný RÚVZ. 
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Príloha 6) 

BEZPEŇOSŤ PRI ORGANIZOVANÍ ZÁKLADNÉHO LYŽIARSKEHO VÝCVIKU 

 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Zb. o základnej škole v znení zmien a doplnkov  
- § 4 organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy, 
- § 5 organizácia výletov, exkurzii 

 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školských kluboch detí v znení zmien a 
doplnkov 

 Riadiť sa pokynmi MŠVVaŠ SR pri spôsobe prideľovania príspevku na kurzy 
pohybových aktivít v prírode a na školy v prírode na rok  

 Riadiť sa odporúčaným postupom pri obstarávaní lyžiarskych kurzov a škôl v prírode 
 Riadiť sa novou smernicou MŠVVaŠ SR č 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku 

a snoubordingového výcviku. 
Podľa čl. 3 ods. 5 Smernice č. 19/2017 sa základným školám poskytuje príspevok na výcvik 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva alebo rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky. 

Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický 
zamestnanec. Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 
predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova alebo iný pedagogický zamestnanec 
s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 
žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom. Náklady spojené s 
lyžiarskym výcvikom, hradí žiakovi štát, ak sa počas svojho štúdia na 2. stupni ZŠ zúčastňuje 
prvýkrát. Ak žiak má záujem zúčastniť sa ZLK viackrát hradí náklady spojené so ZLK jeho 
zákonný zástupca. Realizácia LK musí prebiehať v súlade s platnou legislatívou. 

Lyžiarske výcviky a kurzy majú splniť viacero cieľov a úloh, imperatívom však musí byť 
bezpečnosť. Vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu a za 
hospodárenie na zájazde. Zabezpečuje program zájazdu, riadi prácu lyžiarskych inštruktorov 
a dbá na dôsledné dodržiavanie denného programu. Lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik 
zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov; podľa pokynov vedúceho zájazdu 
vykonáva pedagogický dozor. Jedno družstvo má najviac 15 členov. Žiaci mladší ako 15 rokov 
musia mať počas výcviku oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne 
umiestnené reflexné bezpečnostné prvky. Súčasťou výstroja je ochranná prilba, lyžiarske 
okuliare a lyžiarske rukavice. Starostlivosť o zdravie účastníkov zabezpečuje vedúci zájazdu 
alebo lyžiarsky inštruktor, ktorý má pre prácu potrebné predpoklady a vedomosti.  

Na lyžiarsky výcvik sa volia len nelavinózne svahy, so sklonom primeraným schopnostiam 
žiakov. Za bezpečné svahy sa považujú horské svahy v zimných lyžiarskych strediskách, ktoré 
sú upravené a verejne prístupné. Pri výcviku a cvičení so žiakmi je bezpodmienečne potrebné 
dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy vydané Horskou službou pre príslušnú oblasť. 
Vedúci lyžiarskeho výcviku (inštruktor) skontrolujú pred začiatkom praktického výcviku 
výstroj a výzbroj žiakov. Dbajú najmä na používanie bezpečnostného lyžiarskeho viazania, 
primeraných topánok a na oblečenie primerané poveternostným podmienkam. Vedúci 
lyžiarskeho výcviku uskutoční pred lyžiarskym kurzom rodičovské združenie s rodičmi 
žiakov,  ktorí sa zúčastnia ZLK a podá im podrobné informácie o priebehu a činnosti žiakov na 
lyžiarskom výcviku, o ubytovacích a stravovacích podmienkach, stravovaní. Okrem toho 
rozdá rodičom informované súhlasy na podpis, prehlásenie o dezinfekčnosti, dodržiavaní 
poriadku v ubytovacom zariadení, informuje o postupoch školy, pri porušení dodržiavania 
školského poriadku na ZLK, ktoré rodičia písomne podpíšu. Podľa Smernice 19/2017 podľa 
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čl. 5 ods. 6 je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka povinný predložiť riaditeľke školy 
potvrdenie lekára všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej 
spôsobilosti absolvovať výcvik a písomné vyhlásenie zákonného zástupcu podľa osobitného 
predpisu.  

Pred lyžiarskym výcvikom sú všetci účastníci poučení o bezpečnom správaní sa počas ZLK. 
Svoje poučenie potvrdia svojim podpisom. Poučenie o bezpečnosti zapíše vedúci ZLK aj do 
triednych kníh. 

Vedúci výcviku vypracuje plán organizácie činnosti detí alebo žiakov počas výcviku. 
Všetku dokumentáciu predkladá riaditeľke školy najneskôr tri dni pred plánovaným 
začiatkom, ktorá obsahuje zoznam žiakov vyslaných na výcvik, zoznam vyslaných 
zamestnancov na výcvik, záväzné prihlášky žiakov na výcvik, informované súhlasy zákonných 
zástupcov, návrh časového harmonogramu služieb vyslaných pedagogických zamestnancov a 
návrh plánu organizácie činnosti žiakov počas výcviku. Deti alebo žiaci musia byť po celú dobu 
trvania výcviku poistení proti úrazom. 

Po návrate z výcviku vedúci výcviku vypracuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a 
priebehu výcviku, zabezpečí archiváciu dokumentácie, ktorá obsahuje zoznam žiakov 
zúčastnených na výcviku, zoznam vyslaných zamestnancov na výcvik, prihlášky detí alebo 
žiakov na výcvik, informované súhlasy zákonných zástupcov a zdravotnícky denník. Do 
triednych výkazov každého žiaka zapíše účasť žiaka, ktorému štát poskytol dotáciu na ZLK 
podľa platnej legislatívy. Podľa Zákona NR SR č 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
zdravia je vedúci kurzu povinný zaslať žiadosť o posúdenie zotavovacieho podujatia. Pre 
žiakov, ktorí sa ZLV nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. Lyžiarsky výcvik sa koná 
formou sústredenej päťdňovej maximálne sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti v 
období mesiacov január až marec. Zdravotník sa na lyžiarsky kurz vysiela, ak sa zúčastní 
zájazdu viac ako 30 žiakov. Vedúci výcviku v súčinnosti so zdravotníkom vopred dohodnú 
jedálny lístok detí alebo žiakov. 
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Príloha 7) 

BEZPEČNOSŤ PRI ORGANIZOVANÍ ZÁKLADNÉHO PLAVECKÉHO VÝCVIKU 

Smernica č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl. 
Základná škola môže vytvárať podmienky pre osvojenie si základov plávania. Základy 
plávania si žiaci osvojujú prostredníctvom základného výcviku a zdokonaľovacieho 
plaveckého výcviku, ktoré zároveň slúžia na posilnenie ich zdravia a zvýšenie telesnej 
zdatnosti. Tieto sa na našej škole organizujú formou dennej dochádzky. Výučbu plávania 
organizuje škola v popoludňajších hodinách, resp. v rámci edukačného procesu. Všetci 
vyučujúci plávania sú držiteľky certifikátu, ktorý ich oprávňuje vykonávať kurzy plávania: 

- v 3. ročníku formou kurzu v rozsahu 10 hodín (päťkrát po dve hodiny)  
- Na jedného dospelého cvičiteľa pri výcviku pripadá skupina najviac 10 žiakov. 

Plánovanie a riadenie plaveckého výcviku 
- Riaditeľka školy pri uskutočňovaní plaveckého výcviku vždy poverí zodpovedného 

zamestnanca, ktorý ho organizuje a zabezpečuje. 
Tento zamestnanec: 

a) riadi činnosť všetkých účastníkov a dbá o dodržiavanie denného režimu, 
b) vypracúva záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

- Každý pedagogický zamestnanec, ktorý je poverený vedením skupiny žiakov, je 
zodpovedný za plnenie výchovného a výcvikového plánu, za zdravie a bezpečnosť 
žiakov.  

- Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného zamestnanca. 
- Plavecký výcvik môže viesť aj zamestnanec, ktorý je trénerom plávania najmenej s 

kvalifikačným stupňom I. Zodpovedá za splnenie výchovného a výcvikového plánu, 
za zdravie a bezpečnosť žiakov. Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného 
zamestnanca školy. 

- Plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore krytého bazéna s 
ohrievanou vodou. 

- Základný plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vode do výšky hladiny 1,20 m. 
Úhrada nákladov: 

- Náklady spojené s organizovaním plaveckého výcviku hradí žiakovi jeho zákonný 
zástupca. 

- Škola z vlastných finančných prostriedkov, prostriedkov združenia rodičov, 
sponzorov a z iných zdrojov môže prispieť žiakovi na úhradu cestovných nákladov. 

- Účastníci plaveckého výcviku musia byť poistení proti úrazom. 
Desatoro bezpečného plávania 
Žiakov vedieme k tomu, aby: 

1) nikdy nepreceňovali svoje sily a schopnosti. 
2) nepodceňovali nebezpečenstvo neznámej vody, prúdov, vírov, atď. 
3) nikdy neskákali do neznámej vody. 
4) do vody deti nevstupovali a už vôbec neskákali rozhorúčené, ale až po určitom 

ochladení. Vedieme ich k tomu, aby si najskôr namočili ruky, osviežili krk a oblasť 
srdca. Nemali by plávať najedené. Najlepšie až hodinu po jedle. 

5) plávali len tam, kde je to dovolené. 
6) Dospelí musia vedieť, že zásadne nepodplávame žiadne prekážky. V neznámom 

vodnom prostredí –bez ohľadu na dno –neplávame pod vodou. 
7) Na brehu sa žiaci nesmú strkať, nesmú nikoho hádzať do vody 
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8) Po plávaní sa žiaci musia rýchlo a dobre osušiť a teplo sa obliecť.  



 

 

 

Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

Príloha 8) 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY V PRÍRODE 

 Riadiť sa pokynmi MŠVVaŠ SR pri spôsobe prideľovania príspevku na kurzy pohybových 
aktivít v prírode a na školy v prírode na rok 2017 

 Riadiť sa odporúčaným postupom pri obstarávaní lyžiarskych kurzov a škôl v prírode 
 Riadiť sa vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 204/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ 
SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode 305/2008 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o škole v prírode Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky podľa § 138 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:  

 Škola v prírode sa zriaďuje ako školské účelové zariadenie po zaradení do siete škôl a 
školských zariadení.  

 Riaditeľ vysielajúcej školy (ak ide o žiakov jednej školy), alebo zriaďovateľ (ak ide o 
žiakov viacerých škôl) poverí jedného učiteľa vedením školy v prírode. Vyučovanie 
žiakov a zamestnanie detí v školách v prírode je rozvrhnuté zvyčajne na šesť dní v týždni. 
Výchovno-vzdelávací proces je rozvrhnutý nasledovne: 
- 1. stupeň ZŠ – 4 vyučovacie hodiny denne 
- 2. stupeň 5 vyučovacích hodín denne 

 Vyučovacia hodina trvá 40 minút. Výchova mimo vyučovania sa zameriava na 
telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia; 
uskutočňuje sa podľa podmienok minimálne 5 hodín denne v prírode. Zdravotnú 
starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje územne príslušné zdravotnícke zariadenie 
(kam škola v prírode patrí). Personálno-organizačné zabezpečenie v škole v prírode : 

- so žiakmi 1. stupňa základnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ, jeden 
vychovávateľ a jeden pomocný vychovávateľ, 

- so žiakmi 2. stupňa základnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ na celý 
pracovný čas, jeden ďalší učiteľ,  

- škola je povinná pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na 
zabezpečenie pomocnej výchovnej práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo 
nočnej pohotovosti do školy v prírode ďalšieho pomocného vychovávateľa, 

- vysielajúca škola vysiela do školy v prírode aj jedného zdravotníka. 
 Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje škola so súhlasom príslušného 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  

 Personálno-organizačné zabezpečenie v škole v prírode : 
 so žiakmi 1. stupňa sa na 15 žiakov vysiela jeden učiteľ, jeden pomocný učiteľ 
(vychovávateľ), 

 škola je povinná pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na zabezpečenie 
pomocnej výchovnej práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo nočnej pohotovosti do 
školy v prírode ďalšieho pomocného vychovávateľa, 

 vysielajúca škola vysiela do školy v prírode aj jedného zdravotníka. 
 Podľa platnej legislatívy – zákona NR SR č 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
zdravia je vedúca ŠVP povinná zaslať žiadosť o posúdenie zotavovacieho podujatia 
mesiac pred uskutočnením ŠVP na príslušný RÚVZ. 

Riaditeľ vysielajúcej školy (ak ide o žiakov jednej školy), alebo zriaďovateľ (ak ide o žiakov 
viacerých škôl) poverí jedného učiteľa vedením školy v prírode. Vyučovanie žiakov 
a zamestnanie detí v školách v prírode je rozvrhnuté zvyčajne na päť (šesť) dní v týždni. 
Výchovno-vzdelávací proces je rozvrhnutý nasledovne: 

- 1. stupeň ZŠ – 4 vyučovacie hodiny 
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Vyučovacia hodina trvá 40 minút. 
Výchova mimo vyučovania sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu 
životného prostredia; uskutočňuje sa podľa podmienok minimálne 5 hodín denne v prírode. 
Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje škola so súhlasom príslušného Úradu verejného 
zdravotníctva. 

Personálno-organizačné zabezpečenie školy prírody: 

 So žiakmi 1. stupňa sa na 15 žiakov vysiela jeden učiteľ, jeden pomocný učiteľ 
(vychovávateľ), 

 Škola je povinná pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na zabezpečenie 
pomocnej výchovnej práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo nočnej pohotovosti do 
školy v prírode ďalšieho pomocného vychovávateľa, 

 Vysielajúca škola vysiela do školy v prírode aj jedného zdravotníka. 
Podľa platnej legislatívy – zákona NR SR č. 355/2007 Z. Z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia je 

vedúca ŠVP povinná zaslať žiadosť o posúdenie zotavovacieho podujatia. 
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Príloha 9) 

BEZPEČNOSŤ PRI ORGANIZOVANÍ ZÁKLADNÉHO LYŽIARSKEHO VÝCVIKU  

 Vyhláška MŠVVŠ SR č. 320/2008 Zb. o základnej škole v znení zmien a doplnkov § 
4 organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy, § 5 organizácia 
výletov, exkurzii 

 Smernica vydaná MŠVVaŠ SR č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku 
a snoubordingového výcviku. 

 Vnútorná smernica – Pokyny na  
 Vnútorná smernica – č. VP-0032017 o Organizovaní základného lyžiarskeho kurzu 

žiakov, platná od 1. 9. 2017.  
Príspevok na lyžiarsky kurz poskytuje od roku 2016 v súlade s § 3 ods. 3 a § 7 ods. 19 

zákona č. 597/2003Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov. 

Ministerstvo pridelí v rámci rozpisu príspevok 150 € na žiaka pre nahlásený počet žiakov 
v EDUZBERE a rozpis zverejní na svojom webovom sídle. Finančné prostriedky sú účelovo 
viazané pre žiakov druhého stupňa základnej školy (ZŠ), špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) a pre 
žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, 
snoubordingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych a snoubordingových 
výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske kurzy). Každý zriaďovateľ je povinný príspevok na LK 
poskytnúť príslušnej škole v plnej výške. V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok 
na pokrytie nákladov na LK pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy 
základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok nie jedného žiaka nie je možné deliť 
medzi viacerých žiakov. Pokiaľ sa LK zúčastní menší počet žiakov ako bolo nahlásené 
v EDUZBERE, škola je povinná vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí 
sa aktivít nezúčastnili. Škola je povinná vrátiť aj nevyužité finančné prostriedky z dôvodu, že 
náklady na LK neumožnili použiť celý príspevok 150 € na žiaka. Vrátenie finančných 
prostriedkov je škola povinná zrealizovať čo najskôr, najneskôr však do 10 dní po skončení 
posledného LK. V prípade, že škola nezrealizuje aktivitu a zúčtovanie finančných 
prostriedkov do 30.6. je povinná oznámiť OÚ odboru školstva v sídle kraja prostredníctvom 
zriaďovateľa, že aktivitu zrealizuje do konca kalendárneho roka.  

Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický 
zamestnanec. Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné 
predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova alebo iný pedagogický zamestnanec 
s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik. Jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 
žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom. Náklady spojené s 
lyžiarskym výcvikom, hradí žiakovi jeho zákonný zástupca. Realizácia LK musí prebiehať 
s platnou legislatívou. 

Lyžiarske výcviky a kurzy majú splniť viacero cieľov a úloh, imperatívom však musí byť 
bezpečnosť.  

Vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu a za 
hospodárenie na zájazde. Zabezpečuje program zájazdu, riadi prácu lyžiarskych inštruktorov 
a dbá na dôsledné dodržiavanie denného programu. Lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik 
zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov; podľa pokynov vedúceho zájazdu 
vykonáva pedagogický dozor. 
Družstvo má najviac 15 členov. Starostlivosť o zdravie účastníkov zabezpečuje vedúci zájazdu 
alebo lyžiarsky inštruktor, ktorý má pre prácu potrebné predpoklady a vedomosti. Pred 
zájazdom žiaci prinesú prehlásenie rodičov o dezinfekčnosti ich prostredia. Na lyžiarsky 
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výcvik sa volia len nelavinózne svahy, so sklonom primeraným schopnostiam žiakov. Za 
bezpečné svahy sa považujú horské svahy v zimných lyžiarskych strediskách, ktoré sú 
upravené a verejne prístupné. Pri výcviku a cvičení so žiakmi je bezpodmienečne potrebné 
dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy vydané Horskou službou pre príslušnú oblasť. 
Vedúci lyžiarskeho výcviku (inštruktor) skontrolujú pred začiatkom praktického výcviku 
výstroj a výzbroj žiakov. Dbajú najmä na používanie bezpečnostného lyžiarskeho viazania, 
primeraných topánok a na oblečenie primerané poveternostným podmienkam. Vedúci 
lyžiarskeho výcviku uskutoční pred lyžiarskym kurzom rodičovské združenie s rodičmi 
žiakov, ktorí sa zúčastnia ZLV a podá im podrobné informácie o priebehu a činnosti žiakov na 
lyžiarskom výcviku, o ubytovacích podmienkach, stravovaní. Okrem toho rozdá žiakom 
informované súhlasy, prehlásenie o dodržiavaní poriadku v ubytovacom zariadení, 
splnomocnenie v prípade porušenia školského poriadku kde rodičia svojim podpisom 
potvrdia súhlas s podmienkami. Pred lyžiarskym výcvikom sú všetci účastníci poučení 
o bezpečnom správaní sa počas ZLV. Svoje poučenie potvrdia svojim podpisom. Podľa platnej 
legislatívy – zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia je vedúci 
kurzu povinný zaslať žiadosť o posúdenie zotavovacieho podujatia. Pre žiakov, ktorí sa ZLV 
nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie. Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej 
päťdňovej maximálne sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov január 
až marec. Zdravotník sa na lyžiarsky kurz vysiela, ak sa zúčastní zájazdu viac ako 30 žiakov. 
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Príloha 10) 

BEZPEČNOSŤ PRI ORGANIZOVANÍ ZÁKLADNÉHO PLAVECKÉHO VÝCVIKU 

Smernica č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl. 

Základná škola môže vytvárať podmienky pre osvojenie si základov plávania. Základy plávania si 
žiaci osvojujú prostredníctvom základného výcviku a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, ktoré 
zároveň slúžia na posilnenie ich zdravia a zvýšenie telesnej zdatnosti. Tieto sa na našej škole 
organizujú formou dennej dochádzky. Výučbu plávania organizuje škola v popoludňajších hodinách: 

-  V 3. ročníku formou kurzu v rozsahu 10 hodín (päťkrát po dve hodiny)  
Na jedného dospelého cvičiteľa pri výcviku pripadá skupina najviac 10 žiakov. 
Plánovanie a riadenie plaveckého výcviku 

- Riaditeľ školy pri uskutočňovaní plaveckého výcviku vždy poverí zodpovedného 
zamestnanca, ktorý ho organizuje a zabezpečuje. 

Tento zamestnanec: 
a) riadi činnosť všetkých účastníkov a dbá o dodržiavanie denného režimu, 
b) vypracúva záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

- Každý pedagogický zamestnanec, ktorý je poverený vedením skupiny žiakov, je 
zodpovedný za plnenie výchovného a výcvikového plánu, za zdravie a bezpečnosť 
žiakov. Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného zamestnanca. 

- Plavecký výcvik môže viesť aj zamestnanec, ktorý je trénerom plávania najmenej s 
kvalifikačným stupňom I. Zodpovedá za splnenie výchovného a výcvikového plánu, za 
zdravie a bezpečnosť žiakov. Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného 
zamestnanca školy. 

- Plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore krytého bazéna s ohrievanou 
vodou. 

- Základný plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vode do výšky hladiny 1,20 m. 
Úhrada nákladov 

- Náklady spojené s organizovaním plaveckého výcviku hradí žiakovi jeho zákonný 
zástupca. 

- Škola z vlastných finančných prostriedkov, prostriedkov združenia rodičov, sponzorov 
a z iných zdrojov môže prispieť žiakovi na úhradu cestovných nákladov. 

- Účastníci plaveckého výcviku musia byt poistení proti úrazom. 
Desatoro bezpečného plávania 
Žiakov vedieme k tomu, aby: 

1) nikdy nepreceňovali svoje sily a schopnosti. 
2) nepodceňovali nebezpečenstvo neznámej vody, prúdov, vírov, atď. 
3) nikdy neskákali do neznámej vody. 
4) do vody deti nevstupovali a už vôbec neskákali rozhorúčené, ale až po určitom ochladení. 

Vedieme ich k tomu, aby si najskôr namočili ruky, osviežili krk a oblasť srdca. Nemali by plávať 
najedené. Najlepšie až hodinu po jedle. 

5) plávali len tam, kde je to dovolené. 
6) Dospelí musia vedieť, že zásadne nepodplávame žiadne prekážky. V neznámom vodnom 

prostredí – bez ohľadu na dno – neplávame pod vodou. 
7) Na brehu sa žiaci nesmú strkať, nesmú nikoho hádzať do vody 
8) Po plávaní sa žiaci musia rýchlo a dobre osušiť a teplo sa obliecť..  
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Príloha 11) 

OSOBITNÉ OPATRENIA NA HODINÁCH TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

1. Vstup do telocvične, na ihriská je dovolený len pod dozorom vyučujúceho alebo s ich 
súhlasom. 

2. Cez prestávky je vstup do telocvične zakázaný. 
3. Žiaci musia mať na vyučovacích hodinách TSV a pri inej športovej činnosti počas 

vyučovania i pri záujmovej športovej činnosti v mimo vyučovacom čase cvičebný úbor. 
4. Za súčasť športového úboru sa nepovažuje košeľa, blúzka, sveter, pančuchové 

nohavice, spodky, papuče, šľapky, topánky, ortopedická obuv a podobne. Športový 
úbor pozostáva z trenírok, bavlneného trička či tielka, bavlnených alebo vlnených 
ponožiek a športovej obuvi. 

5. V chladnejších mesiacoch sa odporúča používať tepláková súprava, otepľovacia 
súprava alebo ich časti, návleky na členky, kolená, lakte a zápästia.  

6. Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy majú byť 
stiahnuté gumičkou. V prípade, že žiak nemá v poriadku športový úbor, musí byt 
vykázaný z dôvodu jeho bezpečnosti a bezpečnosti jeho spolužiakov zo športovej 
činnosti, či vyučovacej hodiny TSV na dobu, kým si úbor nedá do predpísaného 
poriadku. 

7. Žiaci v šatniach, na chodbe, v telocvični, na ihriskách sa správajú disciplinovane, nie sú 
neprimerane hluční, nepoužívajú vulgárne výrazy, nepoškodzujú zariadenie šatní, 
telocvične a športovísk. V šatniach a na chodbe je zakázané počas prestávok behať, 
naháňať sa a strkať do spolužiakov. Chlapcom je zakázaný vstup do dievčenskej šatne 
a naopak. 

8. Pri všetkých pohybových činnostiach a súťažiach sú žiaci povinní dodržiavať pravidlá, 
rady, pokyny a upozornenia vyučujúcich. 

9. Žiaci sú povinní pred každou činnosťou sa dostatočne rozcvičiť pod vedením 
vyučujúcich alebo podľa ich pokynov. 

10. Žiaci nesmú zapínať a vypínať elektrické vypínače, vyhrievacie telesá ani ventilátory. 
11. Žiaci nesmú cvičiť na náradí v neprítomnosti vyučujúceho. Prísne sa zakazuje najmä 

hojdanie na kruhoch, preskakovanie švédskej debne, hojdanie na lane a na tyči, lezenie 
na zavesené rebríky, cvičenie na kladine, skoky na žinenky bez pokynov, pomoci a 
záchrany vyučujúceho. Veľmi prísne sa zakazuje lezenie po basketbalových 
konštrukciách a vešanie sa na basketbalové koše, sieťky, lezenie a vešanie sa na 
futbalové a hádzanárske bránky. 

12. V prípade, že vyučujúci sa venuje inej organizačnej a riadiacej činnosti, žiaci sú povinní 
podľa pokynov dávať spolužiakom záchranu a pomoc pri cvičení. 

13. Žiaci na vyučovacích hodinách TSV v telocvični nesmú jest a piť, túto činnosť 
vykonávajú počas prestávok mimo športovísk. Odpadky sa hádžu do odpadkových 
košov v šatniach. 

14. Na vyučovacích hodinách je prísne zakázané žuť žuvačky. 
15. Po skončení športovej činnosti sú žiaci povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny. 
16. Ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť priestor, v ktorom sa vyučuje, je povinný to 

pred odchodom oznámiť vyučujúcemu. Obdobne oznámi aj svoj návrat. 
17. Každý úraz, ktorý vyučujúci nepostrehol, sú povinní žiaci ihneď hlásiť vyučujúcim. 
18. Pri úraze sú povinní poskytnúť postihnutému prvú pomoc. 
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19. Postup pri školských úrazoch je uvedený v pokyne RŠ – postup pri školských úrazoch 
na ZŠ. 

20. Je zakázané v telocvični, posilňovni, na ihriskách, v šatniach, na chodbe fajčiť, používať 
alkoholické nápoje a iné omamné látky. 

21. Pri podozrení, že žiak pred športovaním pil alkohol je vyučujúci povinný pripustiť 
vykonanie dychovej skúšky. Ak bola skúška pozitívna, je povinný so svedkami spísať 
zápis. 

22. Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, žiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej hodiny 
peniaze, hodinky a iné cennosti svojmu vyučujúcemu telesnej výchovy, ktorý ich 
uschová a vydá žiakom cez prestávku. 

23. Žiaci sami bez dovolenia nesmú vstupovať do kabinetov TSV a skladu, svojvoľne si brat 
lopty a iné učebné a športové pomôcky. 

24. Žiaci, ktorí pre chorobu či úraz na vyučovacej hodine TSV nemôžu cvičiť, túto okolnosť 
preukážu lekárskym potvrdením na začiatku vyučovacej hodiny. Sú povinní 
vyučujúcemu pomáhať pri zapisovaní, meraní výkonov, pomocných prácach, alebo 
budú vykonávať inú primeranú telesnú či športovú činnosť. 

25. Žiaci, ktorí majú dlhotrvajúcu chorobu alebo úraz niektorej časti tela, donesú (o tomto) 
lekárske potvrdenie. Na vyučovacích hodinách TSV budú vykonávať len primerané 
cvičenia, adekvátne ich telesnému stavu. 

26. Pri zaradovaní žiakov do oddelení zdravotnej telesnej výchovy sa postupuje v zmysle 
metodických pokynov vydané MŠVVaŠ SR. 

27. Pri riadení telovýchovného procesu (vo všetkých formách) sa učiteľ nevzďaľuje z 
objektu, priestoru cvičenia, v ktorom sa koná (telocvičňa, ihriská a pod.) ak ho z 
nevyhnutnej príčiny musí opustiť, je povinný zabezpečiť pedagogický dozor právne 
zodpovednou osobou alebo aspoň prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov. 
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Príloha 12) 

OCHRANA NEFAJČIAROV  

V súlade so zákonom NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 
predpisov sa na škole (v školskom zariadení) zakazuje: 
1) Fajčenie v základných školách v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a 

v priestoroch detských ihrísk. 
2) Podľa ustanovenia § 8 citovaného zákona je povinnosťou fyzickej osoby a právnickej 

osoby: 
- utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom 

tabakového dymu, 
- zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení na ochranu nefajčiarov, 
- upozorniť na zákaz fajčenia oznamom, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste 
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Príloha 13) 

OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY 

Novelizácia učiva „Ochrana človeka a prírody“ pre základné školy je v súlade so Zákonom NR 
SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Ciele 

Učivo „Ochrana človeka a prírody“ je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných škôl. Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, 

intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto 

vlastností sa utvárajú požadované schopnosti potrebné pre občana SR v oblasti ochrany 

človeka a prírody ( OČP ) a to nielen v aktuálnom čase počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe   

perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach. 

Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti, poznatky a návyky 

potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej 

situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku 

obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou humánnou podstatou 

má pre žiakov mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva 

každého občana byť včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, 

zabezpečený individuálnymi ochrannými prostriedkami, evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna 

udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať 

okamžité poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností 

chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám. 

Nie menej dôležitá je skutočnosť, že ľudská činnosť vo všeobecnosti prírodu prevažne ničí a 

tým ohrozuje svoju existenciu. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v 

prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie 

a chránenie prírody, pohybu a pobytu v nej. Prioritne je učivo obsahom orientované na 

zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť 

nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči 

občanom nášho štátu. 

Za dôležitú považujeme tiež prípravu na uplatnenie sa v modernej spoločnosti znalosťou 

základných pravidiel cestnej premávky a bezpečného správania v rôznych situáciách 

Učivo OČP vo svojom pôsobení plní viaceré funkcie. Formatívna, informatívna, riadiaca, 

motivačná a kontrolná funkcia, ktoré spolu môžu usmerňovať výchovu a vzdelávanie žiakov 

žiadaným smerom, plniť poslanie, vzdelávať a vychovávať žiakov na podklade vedeckých 

poznatkov v duchu demokracie, humanizmu a vlastenectva. 

Učivo má viac tematický obsah, ktorý sa odvíja zo základov takých oblastí, ktoré môžu prispieť 

k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka, spoločnosti a prírody. Pre 

dosiahnutie cieľov využíva OČP daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, metódy, 
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prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie určitých zhodných prvkov a 

príbuznosti tém treba chápať z hľadiska cieľov v ročníku ( vidieť, poznať, ovládať, získať 

poznatok a zručnosť ). 

Na záver deväť ročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a prakticky ovládať 

vybrané úlohy: 

 z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana,  
 zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode a tematiku o 

významných a aktuálnych problémoch ochrany človeka, prírody a krajiny, 
 z dopravnej výchovy v správaní sa a pohybu po dopravných komunikáciách,   
 z oblasti bezpečného správania sa v škole i mimo nej, 
 vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú pripravenosť a 

odolnosť pre vznik predpokladaných mimoriadnych situácií. 

1. Obsah a realizácia učiva 

1.1 Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom: 

 riešenie  mimoriadnych situácií - civilná ochrana 
 zdravotná príprava 
 pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 
 dopravná výchova 
 výchova k bezpečnému správaniu 

Na realizáciu učiva OČP sa využívajú viaceré organizačné formy : 

Didaktické hry ( DH ) v 1. - 4. ročníku sa konajú v prírode 1  krát v roku v trvaní 4 hodín. Pred 
DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 - 4 hodín podľa náročnosti  
plánovaných činností. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v prírode v rámci telesnej 
výchovy -učivo z turistiky. 

Účelové cvičenia ( ÚC ) v 5. - 9. ročníku realizujeme v prírode 2 krát v roku po 5 hodín 
s pravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva 
v rozsahu 3 - 5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizačných foriem plánovaného ÚC.  
Didaktické hry a účelové cvičenia možno vykonať po ročníkoch - triedach. Na komplexnejšie 
zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti 
školy :  

 vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzi predmetové 
vzťahy, 

 úlohy objektovej ochrany školy, 
 rešpektovanie vnútorného poriadku školy, 
 požiarne a poplachové smernice, 
 zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, 
 cvičenia v prírode v rámci TV, 
 príprava učiteľov na proces v DH a ÚC. 

Obsah tematických celkov jednotlivých ročníkov 

2.1 Prvý stupeň základnej školy 
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2.1.1 Obsahové zameranie v prvom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 naša obec – všeobecná charakteristika, 
 evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto 

zhromaždenia, presun do bezpečného priestoru, 
 signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení, 
 horľaviny a ich následky. 

b) Zdravotná príprava 
 vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci. 

Nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov, 
 ošetrenie odrenín prstov, ruky, nohy, hlavy, 
 privolanie pomoci k zranenému, 
 význam symbolu „ červený kríž“. 

c) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 
 orientácia v mieste školy a jej okolí, 
 určenie svetových strán podľa slnka, 
 významné budovy a ich účel – zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón, 

predajne, železničná a autobusová stanica, mestský úrad, 
 historické objekty našej obce – pamätné domy, kostoly, múzeá, galérie, 
 poznávanie zelene v okolí obce, 
 správanie sa k osamelým zvieratám. 

d) Dopravná výchova 
 chodníky, cestné komunikácie, železničná trať, 
 pravidlá správania sa na komunikáciách a  činnosť na svetelné znamenia, 

e) Výchova k bezpečnému správaniu 
 bezpečný pohyb v priestoroch školy, 
 disciplína, poriadok a ohľaduplnosť pri praktických činnostiach. 

2.1.2  Obsahové zameranie v druhom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch, 
 zoznámenie sa s detskou ochrannou maskou ( DM-1, CM3-3/h),určenie 

veľkosti, 
 druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného 

signálu „ Všeobecné ohrozenie,“  
 evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom, 
 protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany a spôsob 

jeho privolania, 
 nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením, 
 zápalky, zapaľovače a horľaviny. 

b) Zdravotná príprava 
 kedy a kadiaľ do zdravotného strediska, 
 správanie sa v čakárni, u lekára, 
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 pomoc lekárov chorým a zraneným, 
 ochrana pred chorobami, účelné obliekanie, 
 ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou. 

c) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 
 význam vody v prírode, pitie povrchovej vody,   
 jedovaté rastliny, jedovaté huby, 
 zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode, 
 zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty, 
 značenie turistických chodníkov. 

d) Dopravná výchova 
 organizovaný pochod s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, 
 pravidlá správania sa vo verejných dopravných prostriedkoch. 

e) Výchova k bezpečnému správaniu 
 hlavné riziká pri jednotlivých pracovných činnostiach v škole a v domácnosti, 

2.1.3 Obsahové zameranie v treťom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 evakuácia žiakov pri ohrození školy a jej okolia – prírodné katastrofy, živelné 

pohromy a výhražné správy, 
 varovné signály CO a činnosť žiakov pri ich vyhlásení, 
 druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania, 
 poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia, 

b) Zdravotná príprava 
 všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela a časti 

tváre, starostlivosť o chrup, 
 hygiena tela, bielizne, šiat, 
 správna životospráva – jedlo, spánok, oddych, učenie, 
 ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy. 

c) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 
 okolie našej obce, stanovište našej školy, 
 orientácia podľa poludňajšieho tieňa,  
 približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa 

svetových strán, 
 tvary zemského povrchu – rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, 

svah, úpätie, 
 chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí. 

a) Dopravná výchova 
 doprava v obci, 
 bezpečnosť v cestnej premávke – vybrané dopravné značky, 

e) Výchova k bezpečnému správaniu 
 oboznámenie sa s niektorými povolaniami z pohľadu bezpečnosti pri práci, 

osobné ochranné pracovné prostriedky a ich používanie, 



 

 

 

Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

 poznávanie častí pracovných nástrojov a pracovných pomôcok z hľadiska 
možného nebezpečenstvo pri nesprávnom zaobchádzaní, 

 opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia v priestoroch školy. 

2.1.4 Obsahové zameranie vo štvrtom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 nebezpečné látky v okolí školy (amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany, prvá pomoc 

pri zasiahnutí organizmu, 
 význam a použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany – 

protichemickej a protiradiačnej, 
 činnosť pri varovných signáloch CO, 
 zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty. 

b) Zdravotná príprava 
 starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu, 
 zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi, 
 obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna, 
 jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh,  

prstov. 

c) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 
 určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape, 
 určovanie nadmorských výšok na mape okolia, 
 jednoduchý odhad krátkych vzdialeností, 
 jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa – panoráma, 
 čítanie z mapy- podľa farieb a topografických značiek, 
 určovanie svetových strán na mape a podľa mapy, 
 starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo. 
 význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu, 
 zásady uhasenia ohniska. 

d) Dopravná výchova 
 využitie detských dopravných ihrísk resp. sledovať dopravné situácie z 

bezpečného stanovišťa v rámci pochodu – presunu. 

e) Výchova k bezpečnému správaniu 
 bezpečný pohyb v okolí školy – vyvýšené plošiny, vnútorné a vonkajšie 

komunikácie, 
 zásady bezpečného správania sa doma – byt, garáž, záhrada, pivnica, povala. 

Ochrana súkromného majetku. 

3.1 Druhý stupeň základnej školy 

V tejto časti je uvedený obsah učiva pre teoreticko-praktickú  prípravu a účelové cvičenia v 

jednotlivých ročníkoch druhého stupňa základných škôl. Postup vyučovania zvolia vyučujúci 

podľa možností školy a vyspelosti žiakov s využitím metodických odporúčaní metodických 

oddelení. Osobitnú pozornosť treba venovať výstupným vedomostiam a zručnostiam žiakov 

deviateho ročníka. 
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3.1.1 Obsahové zameranie v piatom ročníku 

a)  Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 varovné signály CO – činnosť na varovný signál „Všeobecné ohrozenie“,    

„Ohrozenie vodou“ , „ Koniec ohrozenia“, 
 kolektívna ochrana, evakuácia –vyhlasovanie  evakuácie, evakuačné zariadenia, 

spôsoby vykonávania evakuácie, evakuačná batožina, 
 kolektívna ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti. 

b)  Zdravotná príprava 
 imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh, 
 znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami 
 uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára, 
 ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín 
 spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti poranenia. 

c)   Pohyb pobyt v prírode a jej ochrana 
 zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy, 
 odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m,  
 pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa 

podľa mapy, 
 reakcia rastlín na teplotu ovzdušia, využitie rozdielu denných a nočných teplôt, 
 ničenie porastov ohňom, chemikáliami, 
 správne zakladanie ohňa, 
 poznávanie drevín v lese a v okolí školy, 
 poznávanie lesných plodov, chránených a liečivých rastlín, 
 konzumácia lesných plodov a liečivých rastlín. 

d) Dopravná výchova 
 cyklistické zručnosti, osvetlenie a technický stav bicykla, 
 vybrané dopravné značky 

e)  Výchova k bezpečnému správaniu  
 pravidlá správania sa na jednotlivých pracoviskách školy – trieda, odborná 

učebňa, dielne, kabinet, telocvičňa, chodby, schodištia, sklad športového náradia, 
športové objekty, 

 bezpečné manipulovanie s učebnými pomôckami, materiálom, náradím, náčiním. 

3.1.2    Obsahové zameranie v šiestom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie, 
 vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a 

triedy po ich vyhlásení, 
 lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami, 
 vyrozumenie a privolanie požiarnikov – údaje, 
 dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu, 
 evakuácia z ohrozeného priestoru, 
 pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej 

udalosti. 
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b) Zdravotná príprava 
 zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha – 

obväzová technika, 
 prakové obväzy brady nosa, 
 šatkové obväzy hlava, ruky, nohy, 
 náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách, 
 ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín- vyvrtnutie, 

vykĺbenie, zlomeniny. 

c) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 
 mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne, 
 pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti, 
 zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky, 
 zemepisný azimut, 
 určenie vlastného stanovišťa podľa mapy, 
 určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov, 
 prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy, 
 využitie prúdenia vzduchu, 
 význam prirodzených krovísk a húštin v prírode, 
 preventívna ochrana pred bleskom, 

d) Dopravná výchova 
 povrch a povaha komunikácií, vodorovné značenie, 
 kondícia vodiča pri riadení dopravného prostriedku – únava, spánok, alkohol, 

lieky, drogy, 

e) Výchova k bezpečnému správaniu 
 predchádzanie úrazom spôsobených elektrickým prúdom – poškodené elektrické 

zariadenia, spadnuté vedenie, škodlivé faktory pracovného prostredia požiadavky 
na svetlo, teplo, vetranie, 

 ochranné časti strojov a zariadení v domácnosti a pri pracovnej činnosti podľa 
druhu povolania. 

3.1.3 Obsahové zameranie v siedmom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 činnosť na varovné signály CO, 
 ukladanie a skladovanie ochrannej masky ( DM-1, CM-3-3/h ), 
 kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batožiny, 
 ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť po opustení 

úkrytov, 
 dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia, 
 postup pri vzniku požiaru v osobnom automobile, 
 zbrane hromadného ničenia, ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na 

organizmus, ochrana pred nimi, 
 ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením. 

b) Zdravotná príprava 
 poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile, 
 prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami, 



 

 

 

Základná škola, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

 prvá pomoc pri šoku, protišokové opatrenia, 
 vytiahnutie poraneného z rokliny 
 znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka, 
 ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny, 
 umelé dýchanie z pľúc do pľúc ( ústami, nosom ), masáž srdca, 
 zastavenie tepnového, žilového a vlásočnicového krvácania. 

c) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 
 príprava pohodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu, 
 výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu, 
 meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku, 
 prekonávanie vodnej prekážky, 
 správanie sa pri prietrži mračien a prívaloch vody, 
 značenie mostov a prechodov cez vodné toky. 

d) Dopravná výchova 
 správanie sa chodcov a cyklistov ako účastníkov cestnej premávky pri 

signáloch vozidiel požiarnej ochrany, zdravotníckej pomoci, polície a pod., 
 vybrané dopravné značky a značenia. 

e) Výchova k bezpečnému správaniu 
 osobné ochranné prostriedky pri práci, 
 bezpečná manipulácia s elektrickými a plynovými spotrebičmi v domácnosti. 

3.1.4 Obsahové zameranie v ôsmom ročníku 

a)   Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 jadrové zbrane a ich ničivé účinky, 
 ochrana pre svetelným žiarením, 
 ochrana pred tlakovou vlnou ( tlakovým nárazom ), 
 ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou, 
 hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu, 
 lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými splodinami horenia, 
 nebezpečné látky v okolí školy – zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia z 

ohrozeného územia, 
 kolektívna ochrana – druhy úkrytov, pravidlá správania sa v úkrytoch, 
 odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu. 

b) Zdravotná príprava 
 hromadné nešťastia, triedenie nemocných a ranených, 
 postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia, 
 praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe, 
 technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom, 
 prvá pomoc pri popáleninách, 
 poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia, 
 poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch, 
 sterilizácia prostriedkov, 
 nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie,  
 alkoholizmus, drogy, toxikománia – škodlivé účinky, prevencia. 
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c) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 
 pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu, 
 vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike (pešo, 

bicyklom), 
 značkovanie turistických ciest a chodníkov, 
 príprava jednoduchej teplej stravy s použitím ohňa, zásady bezpečnosti, 
 odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode, 
 chránené krajinné oblasti, štátne rezervácie a pobyt v nich. 

d) Dopravná výchova 
 doklady vodičov, druhy vodičských oprávnení, poistenie automobilov a 

motocyklov, 
 správanie sa pri dopravnej nehode bez zdravotných následkov, 
 zásady poskytovania prvej pomoci pri dopravnej nehode. 

e) Výchova k bezpečnému správaniu 
 starostlivosť zamestnávateľov a súkromných podnikateľov o bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci, 
 zodpovednosť zamestnancov za bezpečnosť na pracovisku, poučenie pred 

nástupom do práce. 

3.1.5 Obsahové zameranie v deviatom ročníku 

a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie, 
 analýza územia obce, mesta, okresu, 
 organizovanie jednotiek civilnej ochrany – štáby a odborné jednotky, 
 varovné signály CO – činnosť po ich vyhlásení, 
 činnosť pri záchrane ľudí zo závalov a poškodených krytov, 

b) Zdravotná príprava 
 preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej 

pomoci pri rôznych poraneniach, zlomeninách, obväzovanie, znehybňovanie 
častí tela, 

 darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela, 
 správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru 
 prevencia proti kliešťovej encefalitíde. 

c) Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana 
 ochrana chránených druhov rastlín, vtáctva a zvierat v SR a regióne, 
 ochrana životného prostredia v SR – štátna správa, záujmové organizácie, 
 povinnosti občanov, majiteľov rôznych prevádzok a zariadení pri ochrane 

životného prostredia, 
 zásady používania chemických postrekov pri pestovaní rastlín a v 

domácnostiach. 

d) Dopravná výchova 
 technická spôsobilosť motocyklov a osobných automobilov – spaľovanie, 

riadenie, brzdy, osvetlenie. 
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e) Výchova k bezpečnému správaniu 
 základné právne normy o bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci – všeobecné 

informácie, 
 škodlivé faktory pracovného prostredia – fyzikálne, chemické, biologické, 
 prevencia proti úrazom a vzniku chorôb z povolania. 

Proces 

Učivo „Ochrana človeka a prírody“ má niekoľko špecifík a odlišností od ostatných vyučovacích 
predmetov v základnej škole. Základným znakom učiva OČAP je, že hoci nemá vyučovací 
predmet, je učivo pre žiakov prvej a druhej zdravotnej skupiny povinné a výsledky  
sa neklasifikujú. Poslanie učiva je zamerané prípravou žiakov v koedukovanej forme na 
správne činnosti a konania v prípade vzniku nebezpečnej mimoriadnej situácie. Žiaci si v 
priebehu výchovného a vzdelávacieho procesu osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti, 
návyky a schopnosti. 
Zvláštnosťou učiva OČAP je viac tematický obsah navzájom nie podobný. Pre osvojovanie 
vedomostí a zručností sa využívajú najmä účelové cvičenia a didaktické hry, prípadne niektoré 
vhodné poznatky z iných oblastí vzdelávania. Používané metódy rešpektujú bežné didaktické 
postupy, žiada sa však uplatňovať menej verbálne a viac názorné metódy, cvičenia a kontroly. 
Dôležitú funkciu plnia aktivizujúce a motivačné hodnotenia, samostatné alebo skupinové 
činnosti. Žiaci majú v priebehu osvojovania učiva získať poznatky o potrebnosti a 
nezastupiteľnosti učiva  pri vzniku a priebehu mimoriadnej situácie. Prvky učiva sú 
zapracované do učebných osnov povinných predmetov (telesná výchova, vlastiveda, 
prírodoveda, pracovné vyučovanie, biológia, geografia, fyzika, chémia) a sú ich neoddeliteľnou 
súčasťou. 
Rozdielnosť v procese vyučovania učiva OČAP je, že sa realizuje prevažne mimo učební so 
špecifickým materiálom a učebnými pomôckami. Pri realizácii tém DH a ÚC berieme do úvahy: 

 priestorové podmienky školy, 
 blízkosť vhodného terénu, 
 dostupnosť materiálu a pomôcok na precvičovanie, 
 náročnosť, alebo neprimeranosť požiadaviek a úloh na žiakov vzhľadom na 

pohlavie a vek, 
 odbornú pripravenosť pedagogických pracovníkov. 

Na procese realizácie učiva sa okrem tém vo vybraných povinných predmetoch, didaktických 
hier a účelových cvičení podieľajú aj : 

 školský režim (disciplinovanosť a kolektivizmus), 
 civilná ochrana a objektová ochrana, 
 spolupráca so špecifickými organizáciami a združeniami ako Armáda SR, 

Slovenský skauting, Sokol, Orol, SČK, Slovenský zväz ochrancov prírody, pod. 
Pretože učivo sa nerealizuje samostatným predmetom, riaditeľ školy poverí učiteľa, ktorý 
bude zodpovedný za realizáciu ÚC a DH (1. – 4. roč. – Mgr. B. Dubinská, 5. – 9. roč. – Mgr. Ľ. 
Köteleš). Osobitnú pozornosť je treba venovať príprave a rozširovaniu materiálového 
zabezpečenia výučby, ktoré vzhľadom na prevažujúci praktický charakter výučby 
bezprostredne ovplyvňuje kvalitu plnenia cieľov. 
Poverení organizátori zodpovedajú za účelné skĺbenie organizačnej a metodickej stránky tejto 
náročnej formy vyučovania. Odporúča sa vypracovať námetovú situáciu a túto spojiť so 
súťažením tried po ročníkoch. Vzhľadom na priestorové a materiálne ťažkosti je vhodné v 
jeden deň organizovať hry alebo cvičenie maximálne s troma triedami. 
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Osobitnú pozornosť je potrebné venovať získaniu požadovaných „výstupných“ vedomostí, 
zručností a návykov žiakov deviateho ročníka. Preto je účelné organizovať cvičenia s týmito 
triedami osobitne s čo najväčším počtom starostlivo pripravených a materiálovo 
zabezpečených stanovíšť. 
V rozsahu učiva pre 9. ročník základnej školy treba zvýrazniť  skutočnosť, že časť žiakov sa 
zapojí do rôznych výrobných a nevýrobných činností bez ďalšieho vzdelávania. Preto ich 
vedomosti zručnosti a návyky z ochrany človeka a prírody treba posudzovať aj z toho hľadiska 
a osobitnú pozornosť treba venovať k výchove k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Bezpečnostné opatrenia pri účelovom cvičení na školách 

Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní účelového cvičenia zodpovedá 
vedúci účelového cvičenia, ktorý je povinný : 

 organizovať označenie priestoru ÚC a poriadkovú službu v nebezpečných miestach, 
označenie a ohraničenie nebezpečných priechodov a miest, 

 označiť miesta imitácie a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých situácií, 
 udržiavať poriadok pri činnosti cvičiacich značkárov, 
 spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych 

podmienok, aby sa nimi oboznámili všetci účastníci účelového cvičenia, 
 kontrolovať osobne a prostredníctvom svojich zástupcov a pomocníkov 

dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia. 
Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia sú zodpovední vedúci na 
jednotlivých pracoviskách, ktorí sú povinní : 

 oboznámiť žiakov so stanovenými bezpečnostnými opatreniami, 
 oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a označiť ich, 
 kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a 

praktickej činnosti. 
Počas účelového cvičenia je zakázané : 

 používať nesprávnu či poškodenú techniku a dopravné prostriedky, 
 pohybovať sa a zdržiavať sa v miestach presunov a činnosti techniky, 
 používať zápalné a dymové prostriedky bližšie ako 50 m od osôb a ľahko zápalných 

látok (materiálov). Dymové prostriedky nepoužívať menej ako 200 m od obydlia a 
komunikácií, 

 uskutočňovať cvičné výbuchy v obytných miestach a na vodných plochách, 
 zbierať nepoužité – nevybuchnuté imitačné prostriedky a demontovať ich, 
 vykonávať činnosť v zadymených priestoroch bez ochranných pomôcok a zaistenia 

inou osobou, 
 dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov bez 

preverenia ich odpojenia od elektrickej energie, 
 pohybovať sa v nebezpečných miestach, 
 vykonávať zemné práce bez súhlasu príslušných územných správnych orgánov, 
 rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s možnosťou vzniku požiaru, 
 piť vodu z nepreverených vodných zdrojov. 

Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať tieto špecifické opatrenia 
 dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte 

(mieste), 
 pri činnosti v rámci účelového cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti 

poškodeniu, 
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 zabrániť prípadnému narušeniu inžinierskych sietí a technologických zariadení  
výrobného procesu, 

 uskutočniť prieskum predpokladaných miest účelového cvičenia, 
 priestory činnosti označiť stanovenými značkami ( tabuľkami ), 
 nedovoliť  prekročenie noriem pobytu a práce v ochranných maskách a iných 

ochranných prostriedkoch. 
Pri činnosti v lesných priestoroch 

 Uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta, 
 Zaistiť dodržiavanie všetkých protipožiarnych opatrení, 
 Zabezpečiť zdravotnícke opatrenia pri možnom úraze, proti uštipnutiu hadom, 

otravám a pod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


