
 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE  ŽIAKA ZŠ 
(podrobnejšie sú rozpracované v školskom poriadku) 

 

1. Žiak prichádza do školy v čase od 7,45 do 7,55 h. Do triedy vstupuje prezutý, bez vrchného odevu 
(vetrovka, kabát, ...) a bez pokrývky hlavy (šiltovka, čiapka, kapucňa). 

2. V triede má presne určené miesto, ktoré svojvoľne nemení. Je zodpovedný za jeho čistotu 
a poriadok, ktoré udržiava i v okolí svojho miesta, na chodbách, WC, v učebniach a v celom areáli 
školy. 

3. Šetrne zaobchádza s učebnicami i pomôckami, nemanipuluje s oknami, žalúziami, vypínačmi, 
hasiacimi prístrojmi a ostatným inventárom v objekte školy. Pri jeho poškodení škodu hradí vinník; 
ak sa nezistí, tak kolektív. 

4. Žiak nosí do školy iba tie predmety, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu. 
5. Mobily, tablety a iné prostriedky multimediálnej techniky je zakázané používať počas celého 

vyučovania  (= aj prestávky, popoludňajšie hodiny , ŠJ, ŠKD, ...) – v odôvodnenom prípade iba so 
súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri tomto porušovaní bude žiakovi mobil odobraný do konca 
vyučovania ; pri opakovanom porušovaní sa vráti rodičom. 

6. Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú vo svojej triede ( príp. sedia na lavičke pred ňou).  
Nebehajú, nekričia, nerušia nedisciplinovaným správaním ostatných, pripravujú sa na ďalšiu hodinu. 
Do odborných učební odchádzajú 3 minúty pred jej začatím. Desiatujú výhradne v triede. 

7. Meškanie na hodinu sa eviduje v triednej knihe. Za 3 neskoré (neospravedlnené) príchody má žiak 1 
neospravedlnenú hodinu. 

8. Žiak sa na hodinách správa slušne, nevykrikuje, nevyrušuje spolužiakov, neotáča sa, nenašepkáva, 
rešpektuje pokyny učiteľa ; vykonáva činnosti ním určené. 

9. Na veľkú prestávku a pri prechode do iného pavilónu sa vždy prezúva, v zime aj oblieka. Zdržiava sa 
na ihrisku, príp. pod pergolami. V celom objekte školy je zakázané guľovanie a šmýkanie. Areál žiak 
nesmie opustiť do skončenia vyučovania. Potom sa v ňom už nezdržiava. 

10. Žiacku knižku má vo svojej aktovke žiak 1. stupňa každý deň. Ak ju zabudne, je povinný najneskôr do 
3 dní dať si dopísať chýbajúce známky i poznámky predmetovému učiteľovi. Rodičom predkladá na 
podpis žiacku knižku minimálne 1 krát týždenne. Ak ju stratí, zakúpi si v škole novú, tzv. duplikát, kde 
sa dopíšu všetky známky i poznámky. Strata žiackej knižky je považovaná za priestupok školského 
poriadku. Za zabudnutú žiacku knižku a inú nesplnenú povinnosť sa žiak ospravedlňuje na začiatku 
hodiny. 

11. Počas vyučovania (na 1 vyuč. hodinu) môže žiaka uvoľniť príslušný vyučujúci (príp. zastupujúci TU). 
V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní rodič do 48 h oznámi túto skutočnosť triednemu 
učiteľovi (nie spolužiakom). Po návrate žiaka do školy je zákonný zástupca povinný do 3 dní písomne 
ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa. 

12. Základná škola je výchovno-vzdelávacia ustanovizeň, a preto si vyžaduje primerané oblečenie 
a vhodne upravený zovňajšok. Neakceptuje sa výrazný mejkap, piercing, hlboké výstrihy, výstredné 
dĺžky oblečenia („ultrakrátke“), krikľavá farebnosť nechtov i vlasov, vyzývavé účesy. 

13. Na hodiny telesnej a športovej výchovy žiak nosí kompletný úbor a športovú obuv. Do telocvične 
vstupuje na pokyn učiteľa. Ak nemôže cvičiť, prinesie ospravedlnenie s vysvetlením dôvodu od 
rodiča, oslobodenie na dlhšie obdobie si vyžaduje lekárske potvrdenie. 
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