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Školský poriadok vypracovaný v súlade s platnou legislatívou: 

 

 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 

 Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, 

 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, 

 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, 

 Metodické usmernenie č. 36/2018 –  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách 

a školských zariadeniach, 

 Metodické usmernenie č. 1/2013 MMK – postup pri uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov 

z vyučovania, pri udeľovaní výchovných opatrení za porušovanie školského poriadku školy 

a neplnenie povinnej školskej dochádzky. 

 Vyhláška 223/2022 Z.z. o základnej škole. 

 

 



VNÚTORNÝ  ŠKOLSKÝ  PORIADOK 
 

 

 

 

Riaditeľstvo ZŠ Krosnianska 2, Košice 

vydáva 

Vnútorný školský poriadok  pre žiakov platný od 1. 9. 2022. 

 

Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich práv. Zároveň má však povinnosť     

riadiť sa podľa schválených pravidiel tohto vnútorného poriadku. 

 

 

I. Organizácia činnosti školy a zásady správania sa žiakov 

 V škole a na verejnosti sa žiaci správajú v súlade so zásadami slušného správania. Zdravia sa 

vhodným pozdravom.  

 Budova školy sa otvára o 6:00 hod. pre žiakov navštevujúcich ranné oddelenia ŠKD. 

 Začiatok vyučovania v danom školskom roku určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade 

a rade školy.  Vyučovacia hodina trvá 45 min, vrátane hodín popoludňajšieho vyučovania. Prvá 

vyučovacia hodina sa začína o 8:00 hod. Budova školy sa pre týchto žiakov otvára o 7:40 hod. Žia-

ci, ktorí prídu do školy skôr, sa zdržiavajú pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia sa 

žiaci zhromažďujú vo vestibule školy. Správajú sa tak, aby neohrozovali svoju bezpečnosť 

a zdravie ostatných žiakov. Najneskôr do 7.55 hod. žiak zaujme miesto v triede. Budova školy sa 

zatvára o 8.00 hod. Žiak nesmie opustiť svojvoľne budovu školy, len v sprievode zákonného zá-

stupcu. 

 Je zakázané opustiť školu v dobe vyučovania za účelom nákupov. Žiak sa nemôže svojvoľne vrátiť 

domov, keď si zabudne pomôcky po vstupe do priestorov školy. 

 Na lekárske ošetrenie, prípadne z iných dôvodov je žiak uvoľnený iba za prítomnosti zákonného 

zástupcu žiaka a po odovzdaní podpísanej priepustky triednym učiteľom na vrátnici.  

 Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci sa postavia. 

  Rovnako sa zdravia pri odchode z triedy. Počas práce na hodinách výtvarnej výchovy 

a pracovného vyučovania žiaci nevstávajú. 

 Malé prestávky trvajú 10 minút. Počas nich žiaci zotrvávajú v triedach. Veľká prestávka je po 2. 

vyučovacej hodine a trvá 20 minút. Počas veľkej prestávky sú žiaci  v triedach. Prestávku žiaci vy-



užívajú na prípravu na vyuč. hodinu, prípravu učebníc, pomôcok a na presun do inej učebne, od-

bornej učebne, dielne alebo telocvične. Po začatí vyučovacej hodiny sa žiaci zdržiavajú na svojom 

mieste.  

 Žiak je povinný dodržiavať zásady bezpečného správania sa pri presune na vyučovacie hodiny. 

Presúva sa chôdzou, po schodoch zostupuje a vystupuje po jednom schode v pravej časti schodišťa. 

Prísne sa zakazuje akékoľvek predbiehanie osôb v rade pred ním, ako aj naháňanie sa, skákanie zo 

schodov, či šmýkanie sa po zábradlí.  

 Do odborných učební sa žiak premiestňuje po zvonení iba v sprievode vyučujúceho. V odbornej 

učebni sa žiaci nemôžu zdržiavať bez dozoru. 

 Po každej vyučovacej hodine sú žiaci povinní dať triedu do poriadku (zotrieť tabuľu, vyzbierať pa-

piere, zasunúť resp. vyložiť stoličky, zhasnúť svetlá).  

 Koniec vyučovania je stanovený rozvrhom hodín alebo mimoriadnym pokynom na základe roz-

hodnutia riaditeľa školy. Po skončení vyučovania sú žiaci povinní  zanechať triedu v poriadku 

a vyložiť všetky stoličky. V žiadnom prípade nezostávajú v budove školy bez dozoru pedagogic-

kého pracovníka. 

  Na popoludňajšie vyučovanie prichádzajú žiaci 5 minút pred jeho začiatkom a čakajú vyučujúceho 

vo vestibule školy alebo pred školou, nie v šatni. Spolu s vyučujúcim odchádzajú do šatní a odtiaľ 

do určenej učebne. Na popoludňajšie vyučovanie TŠV čakajú žiaci vyučujúceho pred telocvičňou. 

Po ukončení popoludňajšieho vyučovania resp. záujmového útvaru odchádzajú žiaci v sprievode 

vyučujúceho do šatne a domov. Zdržiavať sa v budove školy ako aj pred budovou školy bez peda-

gogického dozoru je prísne zakázané. 

 Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, kurzoch a v ŠVP sa žiaci riadia pokynmi pedagogických 

pracovníkov.  

 Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sa v nej správajú disciplinovane, dodržiavajú psychohygienu 

a rešpektujú dozorkonajúcich učiteľov a personál  ŠJ. Žiaci ŠKD chodia do jedálne v sprievode 

vychovávateliek. Do jedálne vstupujú len v prezuvkách a bez školských tašiek. V školskej jedálni 

je zakázané používať mobil. 

 Do priestorov školskej jedálne nevstupovať so žuvačkou a šiltovkou. 

 Odhlasovanie a prihlasovanie sa na obed je u vedúcej školskej jedálne počas úradných hodín, elek-

tronicky alebo počas obeda. 

 Odhlásiť alebo prihlásiť sa na obed je možné 24 hodín vopred. Pri odchode na výlety, ŠVP, exkur-

zie, branné cvičenie a iné akcie je potrebné odhlásiť sa minimálne 2 pracovné dni pred odchodom 

na aktivitu. 



 V školskej jedálni je zavedená kontaktná čipová karta. Priložením čipu sa žiak nahlási na výdaj 

obeda. Do ŠJ vstupuje iba stravník, ktorý nie je z obeda vopred odhlásený. Ak bude žiak prichyte-

ný, že obeduje napriek tomu, že je z obeda odhlásený, bude sa to považovať za hrubé porušenie 

školského poriadku. Pokiaľ si žiak zabudne čip doma, je potrebné to nahlásiť vedúcej ŠJ. Rovnako 

je potrebné hlásiť aj stratu čipu.  

 V prípade, ak žiak príde na vyučovací proces neskôr(napr. z dôvodu návštevy lekára), je potrebné 

na to upozorniť vedúcu ŠJ, aby bol pre žiaka obed pripravený. Neoznámený neskorší príchod sa 

bude považovať za neúčasť na vyučovaní.  

 Je zakázané poškodzovať príbor a riad v školskej jedálni. 

 Na obed žiaci prichádzajú až po skončení vyučovania, vždy v sprievode vyučujúceho.  

  Žiaci si môžu dať prostredníctvom triedneho učiteľa poistiť osobné veci v príslušnej poisťovni. 

 Žiaci, ktorí nerešpektujú a porušujú školský poriadok budú na základe návrhu triedneho učiteľa 

vylúčení zo školskej akcie(napr. návšteva divadelného predstavenia, kina, ŠVP, LVK, akcie orga-

nizované mestom Košice a pod.) a zostanú v triede, kde sa vykonáva výchovno – vzdelávací pro-

ces s určeným pedagogickým dozorom až do konca plánovanej akcie. 

 Školskej akcie sa žiaci môžu zúčastniť len po odovzdaní zákonným zástupcom podpísaného infor-

movaného súhlasu. V prípade, ak žiak takýto informovaný súhlas nemá podpísaný, ostáva v škole, 

pričom dozor nad ním bude vykonávať pedagogický pracovník určený ZRŠ. 

 

 

II. Práva žiaka 

     Žiak má právo na : 

 vzdelanie zamerané na rozvoj jeho osobnosti, talentu, rozumových a fyzických schopností, 

 ochranu svojho súkromia a majetku, ako aj na ochranu rodiny a zdravia, 

 zrozumiteľný výklad učiva, 

 odpoveď na otázky týkajúce sa preberaného učiva, 

 objektívne hodnotenie svojich vedomostí a zručností, 

 oboznámenie sa s kritériami a výsledkami hodnotenia v primeranom čase, 

 využívanie školských zariadení, učební a učebných pomôcok, 

 využívanie pomoci triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie, koordinátora 

pre ľudské práva, školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga, 

 ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov, 

 primerané vyjadrenie svojho názoru na akýkoľvek problém, 

 výber budúceho štúdia, 



 prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy, 

 výber spolusediaceho, pokiaľ svojím správaním neruší priebeh vyučovania, 

 voľbu náplne prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných, 

 návštevu ŠKD,  záujmového krúžku, 

 účasť na školských a mimoškolských aktivitách, ktoré organizuje škola a RZ, 

 komisionálnu a opravnú skúšku, 

 rešpektovanie svojej osobnosti, názorov a zvláštností učiteľmi aj spolužiakmi a pri akomkoľvek porušení 

práv, okamžite žiadať pedagógov o prešetrenie, pričom osoba žiadajúca o prešetrenie má na požiadanie prá-

vo ostať v anonymite. 

 

III. Povinnosti žiaka 

         Žiak je povinný: 

 prichádzať na vyučovanie včas, v čistom a primeranom oblečení, 

 prichádza na školské vyučovanie najneskôr 15 min pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom 

vyučovania mus byť v triede s pripravenými učebnými pomôckami,  

 zdržiavať sa od nástupu do školy až do konca vyučovania / výchovnej činnosti ŠKD/ v budove školy, ak je 

vyučovanie organizované mimo školy, zdržiavať sa na miestach určených príslušnými pedagógmi, 

 k riaditeľke školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správať zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraviť. Pri 

komunikácii s dospelými, ale aj so spolužiakmi dodržiavať pravidlá slušného správania, 

 dodržiavať zásady BOZP  na vyučovaní, obzvlášť na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, 

techniky, chémie,  počas výchovnej činnosti v ŠKD, počas prestávok a akciách organizovaných školou, 

 žiak je povinný dodržiavať  zásady bezpečného správania sa  pri presune  na vyučovacie hodiny, 

 za každé vymeškanie vyučovania doniesť potvrdenie od lekára alebo písomné potvrdenie podpísané zá-

konným zástupcom hneď  po ukončení liečby, 

 príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka oznámi rodič triednemu učiteľovi bezodkladne, najneskôr do  

24 hodín, 

 uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou: 

 z 1 vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, resp. triedneho učiteľa, 

 na 1- 2  dni od triedneho učiteľa / max. 5 dní v šk. roku /, 

 na viac ako 2 dni od riaditeľa školy. 

 ak žiak vymešká veľa vyučovacích hodín, alebo 1/3 z plánovaných vyučovacích hodín v danom 

klasifikačnom období, je povinný na návrh vyučujúceho vykonať komisionálne skúšky, ak nie je 

možné ho klasifikovať,  



 Ak ide ospravedlňovanie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu ale-

bo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID 19, lehota podľa § 144 ods. 

10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe na-

sledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka. 

  neprítomnosť žiaka , ktorá trvá najviac päť  po sebe nasledujúcich  vyučovacích  dní, os-

pravedlňuje zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola 

môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný doklad potvrdzujúci odô-

vodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť  žiaka z dôvodu ochorenie trvá dlhšie ako 

päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od le-

kára, 

 nosiť na vyučovanie potrebné učebnice, učebné pomôcky a žiacku knižku, 

 ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny v prípade, že si zabudne učebnice, pomôcky alebo 

domácu úlohu, 

 ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie(napr. choroba), ospravedlní sa 

učiteľovi na začiatku hodiny. Ak sa žiak  na začiatku vyučovacej hodiny neospravedlní, má vyu-

čujúci právo žiaka skúšať a klasifikovať, 

 riadne sa starať o zverené učebnice a učebné pomôcky a majetok školy, 

 mať základné hygienické potreby/uterák, mydlo, WC-papier, pohár/, starať sa o ne a dbať o svoju 

osobnú hygienu, 

 pred vstupom do triedy si uložiť obuv a nepotrebné šatstvo v šatni a prezuť sa do vhodnej obuvi 

/nie s tmavou podrážkou/, 

 na vyučovanie telesnej výchovy nosiť cvičebný úbor podľa pokynov vyučujúcich, 

 ak žiak nemôže cvičiť zo zdravotných dôvodov, prinesie ospravedlnenie od lekára a predloží ho 

učiteľovi TŠV. Ak lekár odporučí žiakovi oslobodenie od TŠV, predloží rodič riaditeľovi školy 

žiadosť a návrh na oslobodenie od TV  s odporúčaním lekára, 

 chrániť školské zariadenie pred poškodením – prípadné škody je povinný uhradiť zákonný zá-

stupca, ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy, 

 pri odchode z učebne zanechať svoje miesta upravené podľa pokynov učiteľa, 

 po ukončení vyučovania upraviť triedu, vyložiť stoličky a v sprievode vyučujúceho presunúť sa 

do šatne, prezuvky zobrať domov / šatňa ostáva prázdna /, 

 po skončení vyučovania opustiť budovu školy, škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý poru-

šil toto nariadenie, 

 na  popoludňajšie vyučovanie čaká vo vestibule, 



 opustiť ŠKD len na základe údajov v zápisnom lístku, vo výnimočných prípadoch môže dieťa 

opustiť ŠKD aj mimo údajov v zápisnom lístku, v tomto prípade musí zákonný zástupca doručiť 

vychovávateľke podpísanú priepustku  pred opustením budovy školy, 

 oznámiť ihneď triednemu učiteľovi stratu svojich osobných vecí, 

 oznámiť zmenu trvalého, prípadne prechodného bydliska a telefonických kontaktov tried-

nemu učiteľovi, 

 udržiavať poriadok a nevyhadzovať odpadky z okien. Každá trieda si zriadi 2-člennú hliadku, 

ktorá sa bude starať o čistotu priestoru pod oknami, 

 vstupovať k odborným učebniam a do odborných učební iba v prítomnosti vyučujúceho, 

ktorý je povinný si žiakov prevziať v triede. 

 

Povinnosti šatniara: 

 zdržiavať sa v šatni v čase od 7.40 do 7.55 hod.,  

 o 7.55 hod. po uzavretí  šatne školníkom odchádza do triedy, 

 po skončení vyučovania otvoriť šatňu a zotrvať v nej počas obeda, 

 po odchode posledného žiaka opustiť šatňu. 

 

     Povinnosti týždenníka: 

 na začiatku vyučovacej hodiny nahlásiť vyučujúcemu mená chýbajúcich žiakov, 

 postarať sa o zabezpečenie kriedy, čistej tabule a poriadku v triede, 

 spolupracovať počas všetkých prestávok s dozorkonajúcim učiteľom /vyvetranie triedy.../, 

 po 5 minútach neprítomnosti vyučujúceho na hodine to oznámiť to vedeniu školy, 

 po skončení vyučovania a pri striedaní tried v odborných učebniach  skontrolovať poriadok 

v triede / stoličky, papiere, voda, svetlo, okná .../, 

 podľa usmernenia vyučujúceho zabezpečiť pomôcky z kabinetu. 

 

Správanie žiaka v škole:  

 
 Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými 

učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.  

 Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebe-

hu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto prí-

slušný vyučujúci.  



 Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.  

  Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotný problém.  

  Žiak môže opustiť triedu, cvičisko, pracovné miesto alebo školu len so súhlasom vyučujúceho.  

 Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou 

v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.  

 

Správanie sa žiakov cez prestávky:  

 
 Počas 10-minútových prestávok zostávajú žiaci zvyčajne vo svojich triedach, desiatujú, pripra-

vujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú dokorán otvorené.  

 Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a krokom.  

 Po druhej vyučovacej hodine majú žiaci veľkú prestávku – ostávajú v triedach alebo sa môžu 

prechádzať po chodbe, na poschodí ktorej sa nachádza ich trieda.  

 Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po 

chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel. 

  Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne zabezpečujú žiaci samostatne pod dohľa-

dom vyučujúceho učiteľa na konci prestávky.  

 

Správanie žiakov mimo školy 

  
 Žiak je povinný slušne sa správať na školských výletoch a akciách mimo školy aj v mimovyu-

čovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.  

 Žiak je zdvorilý voči dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.  

 Chráni si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržuje do-

pravné predpisy.  

 Žiak sa vo večerných hodinách na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských poduja-

tiach zúčastňuje iba v sprievode zákonných zástupcov alebo inej dospelej osoby.  

 

Žiakovi nie je povolené  

 
 Prinášať do školy veci, časopisy, hry, ale aj videá, fotky a hry akéhokoľvek mediálneho formá-

tu, ktoré propagujú pornografiu.  

 Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístro-

je).  



 Používať vulgárne výrazy.  

 Používať mobilný telefón na vyučovaní. V tomto čase musí byť telefón vypnutý a v taške.  

 V prípade porušenia zákazu bude žiakovi mobilný telefón učiteľom odňatý a prevziať si ho 

môže len zákonný zástupca žiaka.  

 Manipulovať s didaktickou technikou umiestnenou v triedach.  

 Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty či odcudzenia 

ide o osobnú zodpovednosť žiaka a zákonného zástupcu.  

 Robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho.  

 Našepkávať, zabávať sa počas vyučovacej hodiny.  

 Akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho pro-

pagácia.  

 Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, 

sklenené nádoby, horľavé látky a iné).  

 Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.  

 

   IV. Povinnosti žiakov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti  

         na vyučovaní a školských akciách 

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

chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. 

 Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole 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/BOZP/ 

a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom. 

 V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozorkonajúceho 

učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu. 

 Je prísne zakázané hádzať po spolužiakoch akékoľvek predmety, olievať sa vodou a vedome 

ubližovať spolužiakom /podrážať nohy..../. 

 Žiak nesmie sedieť na parapetných doskách, radiátoroch v triedach ani na chodbách. 

 10-minútové prestávky sú určené na krátky oddych, prípravu na nasledujúcu hodinu. Po druhej  

            vyučovacej hodine je prestávka (20 minút) určená na desiatu. V prípade potreby zakúpenia  

           desiatej v školskom bufete/automate, žiak nebeží po chodbe.  



 Žiak má zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách, manipulovať s oknami 

bezdozoru učiteľa.  

  Žiak počas veľkej prestávky po druhej vyučovacej hodine sa má zdržiavať v triede alebo na 

chodbe príslušnej triedy. Vyhradené priestory nemôže v žiadnom prípade opustiť bez súhlasu 

dozoru.  

 Do odborných učební vchádza žiak len v sprievode učiteľa, presúva sa do nich po skončení  

prestávky.  

 V prípade, že žiak utrpí na vyučovacej hodine alebo cez prestávku akýkoľvek úraz, nahlási to  

ihneď vyučujúcemu alebo dozorkonajúcemu učiteľovi, resp. triednemu učiteľovi. Ak to nemô-

že v prípade úrazu urobiť sám, požiada o nahlásenie spolužiaka alebo iného žiaka školy, ktorý 

sa nachádza v jeho blízkosti.  

 Žiak školy má prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky v 

škole, v celom areáli školy, ale aj mimo školy a na všetkých akciách organizovaných školou. 

Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa po-

važuje za mimoriadne závažné a hrubé porušenie školského poriadku. Rovnako aj propagácia 

týchto látok na oblečení žiakov či inými predmetmi je zakázaná.  

 Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich  

prezuviek (obuv so svetlou podrážkou a plnou pätou).  

 Pri prácach v dielňach, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy  

dodržiava predpisy, o ktorých ho poučia učitelia daných predmetov.  

 Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný  

a športový úbor. /podrážka, ktorá nezanecháva šmuhy v telocvični/ 

 Ak žiak ochorie, alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, 

oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca triednej učiteľke školy.  

 V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujú-

cemu.  

 Žiak sa stará o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správa sa tak, aby sebe ani svojim  

spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví. Dodržiava pokyny na zachovanie čistoty v triede a v 

škole, dodržiava zásady osobnej hygieny.  

 Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov 

a pedagogických zamestnancov.  

 



Zdravotníkmi školy  sú Mgr. Z. Bakošová, Mgr. M. Jankeová, Mgr. K. Timková, Mgr. C. Mišľanová, 

Mgr. M. Badičová, Mgr. S. Fúsek, Mgr. S. Roháčová, Bc. A. Kolesárová, A. Gajdošová. 

 

V. Osobitné pokyny na ochranu zdravia a majetku školy a na zamedze-

nie vymeškávania vyučovania 

1. Žiakom sa zakazuje nosiť na vyučovanie zdravie ohrozujúce a nepotrebné predmety /nože, chemi-

kálie, lieky, alkohol, tabakové výrobky, výbušniny .../ a väčšie sumy peňazí.  

2. Za drahé osobné veci, nepotrebné na vyučovanie/šperky, walkmany, mobilné telefóny.../ si 

žiak zodpovedá sám. Na osobné veci, ktoré sa stratia z neuzamknutej triedy a šatne, sa ne-

vzťahujú podmienky poistenia. 

3. Zvlášť  p r í s n e  s a   z a k a z u j e  používať na vyučovaní mobily, MP 3, elektronické hry - 

( pokiaľ vyučujúci nerozhodne inak, v súlade so ŠVP , učebnými osnovami a TPU) ,  

tiež  p r e c h o v á v a ť  a  u ž í v a ť  všetky druhy drog a omamných látok.  V prípade, že 

žiak použije mobil na vyučovaní, učiteľ má právo zadržať ho a vydať len zákonnému zástupcovi. 

     Porušenie tohto zákazu/ podľa  miery  a spôsobu/ bude škola riešiť nasledovnými spôsobmi:   

             - predvolanie rodičov do školy a pohovor s nimi,                                               

             - znížená známka zo správania, 

             - oznámenie školskému psychológovi a na príslušné Protidrogové centrum, 

             - nahlásenie na sociálny odbor OÚ, 

             - oznámenie policajnému zboru. 

1. Zakazuje sa otvárať veľké okná v triedach bez prítomnosti vyučujúceho, behať po triede a chod-

bách školy a liezť po strechách, bleskozvodoch.  

2. Je zakázané vykláňať sa z okien, sadať a stúpať na parapetné dosky a vyhadzovať papiere von ok-

nom. 

3. Zakazuje sa poškodzovať zariadenie školy. Pri zistení úmyselného poškodenia školského majetku 

bude škola vymáhať od rodičov náhradu škody. 

4. Žiakom sa zakazuje v areáli školy hrať hazardné hry. 

5. Pri neospravedlnenom vymeškávaní vyučovania použije škola tieto opatrenia: 

- predvolanie rodiča, 

     - písomné upozornenie rodičom /po troch dňoch/, 

     - hlásenie priestupku na Magistrát mesta Košice / nad 15 neospravedlnených hodín v mesiaci,      

        resp. 60 za viac mesiacov/, 



     - hlásenie priestupku  sociálnemu odboru,  

     - podnet na trestné stíhanie rodičov / po opakovaných hláseniach o priestupku/. 

9.    Žiakom sa prísne zakazuje šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. 

       

V prípade potvrdenia šikanovania spolužiakov bude žiak potrestaný takto : 

 a/ pokarhanie riaditeľkou školy, 

 b/ pri opakovanom šikanovaní – hlásenie policajnému zboru a  znížená známka zo správania. 

10. Žiakom sa prísne zakazuje svojvoľne opustiť areál školy! 

11. Žiakom sa prísne zakazuje v priestoroch školy nosiť na hlave šatky, šiltovky, kapucne a  

      slnečné okuliare. 

12. Žiakom sa prísne zakazuje nosiť extravagantné účesy, nosiť nevhodne odhaľujúce oblečenie/príliš 

krátke sukne, odhalené bruchá a prsia/, maľovať si nechty a vlasy, nosiť piercing a mať make-up. 

Zakazuje sa nevhodné objímanie a bozkávanie žiakov v priestoroch školy ako  aj pred budovou 

školy. 

13.  Po vyučovaní je zákaz zdržiavať sa v areáli školy. 

 

Výchovné opatrenia: 

 

 - 1 až 2 neospravedlnené hodiny      =   pokarhanie triednym učiteľom 

 - 3 až 6 neospravedlnených hodín    =   pokarhanie riaditeľom školy 

 - 7 až 12 neospravedlnených hodín  =   znížená známka zo správania  / druhý stupeň/ 

 - nad 12 neospravedlnených hodín   =   znížená známka zo správania  / tretí stupeň/ 

 - nad 60 neospravedlnených hodín   =   znížená známka zo správania / štvrtý stupeň/ 

 

Každý neskorý príchod žiaka na  vyučovanie musí byť ospravedlnený. 

  

Za neospravedlnené neskoré príchody sa uložia nasledovné výchovné opatrenia: 

 

       -  1 až 2  neospravedlnené  príchody  do školy     =   napomenutie triednym učiteľom 

      -  3 až 6  neospravedlnených  príchodov do školy  =   pokarhanie riaditeľom školy 

      -  7 až 12 neospravedlnených  príchodov do školy  =   znížená známka zo správania   

        / druhý stupeň/ 

      -   nad 12 neospravedlnených  príchodov do školy  =   znížená známka zo správania   

        / tretí stupeň/ 

       -  nad 60 neospravedlnených   príchodov do školy =   znížená známka zo správania  



        / štvrtý stupeň/ 

 

Pochvaly a iné ocenenia 

            Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlho- 

dobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. 

 

Škola udeľuje : 

 pochvalu od vyučujúceho do „poznámok k práci  žiakov“  v klasifikačnom zázname, 

 pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky, 

 pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, 

 pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy, 

 diplom, 

 vecnú  odmenu po schválení Rodičovským združením.  

 

 Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za:  

 mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,  

 záslužný alebo statočný čin,  

 dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.  

 

1. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za :  

 vzornú dochádzku do školy počas školského roka,  

 za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie,  

 reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod, 

 za 1.-3. miesto v školských kolách olympiád a  rôznych súťaží, 

 prácu pre triedny kolektív a podobne. 

  

2. Pochvala od riaditeľa  školy sa udeľuje za :  

 reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.,  

 záslužnú prácu pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod. v priebehu   

 navštevovania ZŠ, 

 študijný priemer 1,00,  

 účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád, 

 významný spoločenský čin(záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod.),  



 za 1.- 3. miesto v okresných a vyšších kolách olympiád a  rôznych súťaží.  

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

     Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu 

známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia. Podľa jeho 

závažnosti sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

- zápis do poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname, 

- zápis do žiackej knižky, 

- napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy – za 2 priestupky šk. poriadku, 

- pokarhanie triedneho učiteľa pred kolektívom triedy - za 3 – 4 priestupky šk. poriadku, 

- pokarhanie  riaditeľom  školy pred kolektívom triedy / 5 – 7 zápisov v klasifikačnom zázname/, 

- po siedmom zápise nasleduje návrh na zníženú známku zo správania podľa závažnosti priestupku:   

 8 – 12 priestupkov: 2. stupeň 

 13 – 18 priestupkov: 3. stupeň 

 od 19 priestupkov :   4. stupeň 

- pri  hanlivom ohováraní školy a  jej zamestnancov na verejnosti a  internete/sociálne siete/: 

      znížená známka zo správania a  podanie trestného oznámenia na žiaka, resp. rodiča /vek žiaka do 

       14 rokov/. 

 

1.   Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za: 

 neskorý príchod na vyučovaciu hodinu,  

 nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,  

 ojedinelé   dopúšťanie  sa menej závažných previnení proti školskému poriadku,  

 menej  časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.  

 

2.  Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi za:  

 1 – 2 vymeškané neospravedlnené hodiny, 

 opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku,  

 narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi, 

 nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy, 

 opakované nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,  

 časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.  



Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa  po   prerokovaní 

v pedagogickej rade.  

 

3. Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje žiakovi za:  

 3 – 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín,  

 opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti ,  

 časté narušovanie vyučovacieho procesu a pod.  

 

4. Znížená známka zo správania na stupeň 2(uspokojivé): 

 

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu 

a usiluje  sa svoje chyby napraviť. 

 

    Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje napr. za : 

 7 – 12  vymeškaných neospravedlnených hodín,  

 opakované závažné porušovanie školského poriadku,  

 fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom,  

 krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,  

 falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, LV potvrdenie, záznam v ŽK)  

 priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,  

 úmyselné poškodzovanie majetku školy,  

 svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy ),  

 za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok. 

 

5. Znížená známka zo správania na stupeň 3  (menej uspokojivé):  

 

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previne-

ní. 

    Znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje napr. za :  

 13 - 60 vymeškaných neospravedlnených hodín,  

 veľmi vážne porušenie školského poriadku,  

 fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,  

 priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,  



-   falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.  

-   poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody. 

 

 

6. Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé): 

 

    Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné 

vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov 

školy. 

    Znížená známka zo správania na stupeň 4 sa udeľuje napr. za :  

 

 61 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín,  

 priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin,  

 v týchto prípadoch  problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych predpisov 

odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými opatreniami voči žiakovi a zákonnému 

zástupcovi zmysle platnej legislatívy. 

 

     Výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie 

zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.- MP č. 

22/2011 čl.9, bod 41.  

    Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má tried-

ny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená 

dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním starostlivosti o povinnú školskú do-

chádzku žiaka zo strany jeho zákonného zástupcu. 

 

     V prípade závažného priestupku alebo závažného porušenia školského poriadku sa nemusí v odô-

vodnených prípadoch dodržať hierarchia(postup) výchovných opatrení.  

     Výchovným opatreniam predchádza prevencia. Každé porušenie školského poriadku sa posudzuje 

individuálne. Pri riešení porušenia školského poriadku triedny učiteľ úzko spolupracuje so zákonnými 

zástupcami žiaka, pedagógmi školy, výchovným poradcom, vedením školy, školským špeciálnym pe-

dagógom, CPPP a P, políciou a pod..  

    Osobitne sa postupuje pri začlenených žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 



Doplnok k priestupkom: 

  Bežné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, zabúdanie žiackej knižky, zabúdanie prezuviek,       

úbor na  TV a pod.  

 Závažné priestupky: vyrušovanie na hodinách, bezdôvodné opustenie školy, nerešpektovanie 

príkazov vyučujúcich, prepisovanie známok, klamstvo, podvody, používanie mobilných telefónov 

a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť 

ostatných žiakov aj žiaka samotného.  

 Mimoriadne závažné priestupky : šikanovanie žiakov(aj slovné), arogancia, drzosť, fyzické 

ublíženie, krádež, fajčenie, alkohol, drogy, ničenie školského zariadenia a pod.  

 

VI. Práva a povinnosti zákonného zástupcu 

Práva zákonného zástupcu  

Zákonný zástupca žiaka má právo najmä:  

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

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

v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,  

 oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy, školským poriadkom,  

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,  

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,  

 zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,  

 vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostred-

níctvom orgánov školskej samosprávy,  

 byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riadi-

teľa školy.  

 

Povinnosti zákonného zástupcu 

  
Zákonný zástupca žiaka je povinný najmä: 

  

 dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,  

 oznámiť dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní a doložiť doklad v súlade so 

školským poriadkom školy,  



 vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu výchovy a vzdelávania v škole a na plnenie školských 

povinností,  

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriad-

kom školy,  

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

potreby,  

 informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch 

alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdeláva-

nia,  

 nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,  

 zúčastňovať sa na triednych aktívoch združenia rodičov školy a dostaviť sa do školy na predvola-

nie triedneho učiteľa alebo vedenia školy.  

 

VII. Záverečné ustanovenie 

 Vnútorný poriadok pre žiakov platí rovnako na školskom výlete, lyžiarskom výcviku a v ŠVP 

s aktuálnymi  dodatkami. 

 Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľka školy po prerokovaní s orgánmi škol-

skej samosprávy a v pedagogickej rade.  

 Školský poriadok sa zverejnení v zborovni, v miestnosti zástupcu riaditeľky školy, v riaditeľni 

a na webovom sídle školy.  

 Riaditeľka školy oboznámi s poriadkom zamestnancov školy a triedni učitelia žiakov preukáza-

teľným spôsobom, ako aj informujú o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov žiakov.  

 Počas doby trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemic-

kých opatrení a odporúčaní sa prevádzkové podmienky školy v danom školskom  roku  prispô-

sobujú a menia na základe usmernení a odporúčaní MŠVVaŠ SR, usmernení RŠ a rozhodnutí 

ÚVZ SR.  

 Nedodržanie pokynov sa bude považovať za porušenie Vnútorného poriadku ZŠ Krosnianska 

2, Košice 

 Vnútorný poriadok školy bol prejednaný na pedagogickej rade dňa 31.8.2022.  

 Tento vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť dňa  1.9.2022. Týmto dňom sa ruší platnosť 

predchádzajúceho Vnútorného poriadku z roku 2021. 

 

 



 

V Košiciach, dňa 31. 8. 2022    Mgr. Júlia Špilárová 

                 riaditeľka školy  


