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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU PRE DETI A ŽIAKOV  

SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM INTERNÁTNA  

DROTÁRSKA CESTA 48, 811 04 BRATISLAVA 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK  

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE  

Školský poriadok školy je súhrn noriem a spolupráce celého školského kolektívu 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov, detí a žiakov a ich zákonných zástupcov. Jeho 

uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. 

Vychádza zo zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z 22. mája 2008. 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. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je 

základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca. 

Školský poriadok dopĺňajú: 

bezpečnostné opatrenia v učebni výpočtovej techniky a v učebni technickej výchovy (školské 

dielne), bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej výchovy, v telocvični a na školskom 

ihrisku. 

 

II. ORGANIZÁCIA VYU ČOVANIA  

1. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválila pedagogická rada na začiatku 

školského roku. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak. Informáciu o rozvrhu získa 
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rodič od triedneho učiteľa resp. od svojho dieťaťa alebo z internetovej stránky školy 

/www.zsidrotarska.sk/. Počet hodín vychádza z variantu učebného plánu príslušnej triedy a je 

záväzný pre každého žiaka. 

2. Vyučovanie začína v pondelok až štvrtok o 8,00 hod, v utorok piatok o 7,45 hod. 

  Pondelok - štvrtok:   Piatok:   

  1. hodina  8,00 –   8,45   1. hodina 7,45 – 8,30   

  2. hodina 8,55 –   9,40   2. hodina 8,35 – 9,20   

  3. hodina 9,55 – 10,40   3. hodina 9,35 – 10,20   

  4. hodina 10,55 – 11,40   4. hodina 10,25 – 11,10   

  5. hodina 11,50 – 12,35   5. hodina 11,15 – 12,00   

  6. hodina 12,45 – 13,30   6. hodina 12,05 – 12,55   

  7. hodina 14,00 – 14,40   7. hodina    

  8. hodina 14,45 – 15,25   8. hodina    

 

a) desiatová prestávka je po 2. vyučovacej hodine (po 3.hodine pre 2.stupeň), 

b) veľká prestávka je po 3.vyučovacej hodine (po 2.hodine pre 2.stupeň), 

c) prestávka na obed je po skončení vyučovania pre 1.stupeň (najneskôr po 5 vyučovacej hodine) a 

po 6.vyučovacej hodine pre 2.stupeň, 

d) odhlasovanie zo stravy je možné telefonicky, SMS, mejlom alebo osobne u vedúcej školskej 

jedálne na nasledujúci deň do 18.00 hod, na aktuálny deň do 8.00 hod. 

 

III. PRÁVA ŽIAKOV  

1. Žiak má právo na: 

a) výchovu a vzdelávanie bezplatne v bezpečnom, zdravom prostredí, 

b) vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku 

s dodržaním psycho-hygienických zásad výchovy a vzdelávania, 

c) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu, 

d) výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku, deťom a žiakom so sluchovým 

postihnutím sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči ako ich 

prirodzeného komunikačného prostriedku, deťom a žiakom s narušenou komunikačnou 
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schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom 

náhradných spôsobov dorozumievania, 

e) výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam a záujmom, 

f) výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií, 

g) rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie. Tým však nemôže byť 

obmedzované toto právo a ohrozované zdravie ostatných účastníkov výchovno-

vzdelávacieho procesu a ich právo na vzdelanie, 

h) individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný 

stav, 

i) úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti, 

j) slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu záujmovej 

činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami, 

k) prístup k informáciám v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích 

výsledkov od pedagogických zamestnancov. 

2. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na: 

a) výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho 

potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie 

umožňujú, 

b) využívanie špeciálnych učebníc a špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok. 

 

IV. POVINNOSTI ŽIAKOV  

1. Príchod žiakov do školy  

1. Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom. 

2. Na vyučovanie žiak prichádza o 7.45 hod. Na popoludňajšie vyučovanie prichádza 5 min. 

pred začiatkom vyučovania, vyčká príchod vyučujúceho, ktorý žiakov vpustí do príslušnej 
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učebne. Žiak na vyučovanie prichádza tak, aby bol pred zazvonením včas na svojom mieste s 

pripravenými učebnými pomôckami. 

3. Budova školy sa uzavrie o 8.00 hod. 

4. Žiak, ktorý príde skôr, ako je stanovený začiatok vyučovania, zdržuje sa vo vestibule školy 

alebo v klubovni. 

5. Žiak sa v škole prezuje do zdravotne vhodnej obuvi (nie tenisky alebo iná športová obuv). 

Obuv a vrchné oblečenie si zamyká v školskej šatňovej skrinke. 

 

2. Správanie žiakov na vyučovaní 

1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, rešpektovať pokyny pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, svedomito sa pripravovať na vyučovanie a 

dodržiavať Školský poriadok školy. 

2. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so 

všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Pomôcky na 

vyučovacie hodiny si žiak pripraví cez prestávku. 

3. Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré môže 

meniť len so súhlasom triedneho učiteľa. Do odbornej učebne vstupuje v sprievode vyučujúceho. 

V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto vyučujúci. 

4. V škole (v odborných učebniach a v telocvični) sa žiak zdržiava iba v prítomnosti 

vyučujúceho. V odborných učebniach je žiak povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy, je 

zakázané svojvoľne manipulovať s rozvodovými a plynovými uzávermi, elektrickými 

zariadeniami a chemikáliami. 

5. V čase pred zvonením na vyučovaciu hodinu je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti 

očakáva vyučujúceho učiteľa. 

6. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne vníma učiteľove pokyny sleduje odpovede žiakov, 

aktívne pracuje a nenarúša vyučovaciu hodinu. 

7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo spýtať, počká, kým ostatní dohovoria a ohlási svoj 

zámer. 

8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom 

vyučovacej hodiny a uvedie dôvod. 

9. Žiak môže opustiť pracovné miesto alebo triedu len so súhlasom vyučujúceho. 
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10. Žiak udržiava svoje okolie v čistote a poriadku. 

11. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a 

audiovizuálnymi prístrojmi a inými pomôckami môžu žiaci len v prítomnosti učiteľa a s jeho 

súhlasom. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky škodu hradí rodič, resp. zákonný 

zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil. 

12. Žiak sa nesmie vykláňať z okien a vyhadzovať odpadky mimo košov. Odpad separuje do 

nádob na to určených. 

13. Do školy žiak nenosí predmety, ktoré nepotrebuje na vyučovanie. 

14. Stratu svojej veci oznámi svojmu triednemu učiteľovi. 

15. Zakazuje sa používať mobilný telefón od nástupu na vyučovanie až po jeho ukončenie. 

Žiak môže použiť mobilný telefón iba v odôvodnených prípadoch, po predchádzajúcom súhlase 

vyučujúceho, triedneho učiteľa, zástupcu a riaditeľa školy. 

     Žiak nemá právo bez súhlasu vyučujúceho vytvárať si zvukový a ani obrazový záznam 

z vyučovania. 

16. Žiak je povinný používať kompenzačné pomôcky. 

17. Oslovenie a pozdravy: 

a) žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov a návštevníkov školy, 

b) žiak oslovuje pedagogických zamestnancov školy s ohľadom na svoj vek a schopnosti 

(teta/ujo, pani učiteľka/ pán učiteľ). 

18. Žiak je povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, lebo 

mu boli bezplatne zapožičané. V prípade poškodenia alebo straty škodu hradí rodič, resp. 

zákonný zástupca žiaka. 

19. Žiak vždy koná tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako i zdravie a 

bezpečnosť ďalších osôb. 

20. Žiak si ctí ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov ako aj dôstojnosť zamestnancov školy. 

21. Žiak musí rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

22. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, nebezpečné predmety a im podobné veci, 

ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 

23. Žiak nesmie nikdy v priestoroch školy fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky! 

Porušenie tohto nariadenia bude okamžite postihované zníženou známkou zo správania. 
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24. Žiak má zakázané akékoľvek správanie, ktoré môže byť posudzované ako prejav 

šikanovania, obmedzovania osobnej slobody iných žiakov alebo učiteľov. Porušenie tohto 

nariadenia bude prísne prešetrené a postihované zníženou známkou zo správania. 

Z hľadiska trestného zákona môže šikanovanie žiakov napĺňať i skutkovú podstatu trestných 

činov. Môže ísť o trestný čin ohovárania, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví, 

obmedzovania osobnej slobody, nátlaku, vydierania, lúpež, hrubého nátlaku, krádeže alebo 

poškodzovania cudzej veci, neoprávneného užívania cudzej veci. 

25. Pri spozorovaní porušovania práv ktoréhokoľvek žiaka, upozorní pracovníka školy. 

3. Správanie žiakov cez prestávky a počas prechodu do odborných učební a iných 

priestorov školy  

1. V čase malej prestávky sa žiaci zdržujú v triede. Dvere na triedach sú počas malých 

prestávok otvorené. 

2. Po 2. vyučovacej hodine je desiatová prestávka (2.stupeň má desiatovú prestávku po 

3.vyučovacej hodine). Žiaci desiatujú v jedálni. Po 3.vyučovacej hodine je veľká prestávka 

(2.stupeň má veľkú prestávku po 2.vyučovacej hodine). Počas veľkej prestávky žiaci trávia čas 

podľa pokynu dozorujúceho učiteľa (napr. vonku pred budovou školy alebo na chodbe). Nie je 

dovolené opúšťať určený priestor alebo zdržiavať sa mimo dohľadu dozor konajúceho učiteľa.  

3. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné pomôcky a 

disciplinovane sa pred koncom prestávky sami presunú pred odbornú učebňu. 

4. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom svojho 

triedneho učiteľa cez prestávky. 

5. Žiaci 1.-4.ročníka chodia na vyučovacie hodiny ILS a TV pod vedením svojich učiteľov. 

6. Žiaci 5.- 9.ročníka chodia na hodiny TV, ILS a k odborným učebniam sami. 

4. Odchod žiakov zo školy 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak uloží všetky svoje veci do aktovky, 

vyčistí si svoje miesto a okolie (od papierov a iných nečistôt). Žiak 2.stupňa vyloží stoličku na 

lavicu (neplatí pre žiakov 1.stupňa), určený žiak skontroluje uzatvorenie vody a okien. 

2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením vychovávateľa 

(učiteľa) odídu zo školy. 

3. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove školy. 
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5. Dochádzka žiakov do školy  

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 

činností, ktoré škola organizuje. Účasť na triednickej hodine je povinná. 

2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v 

rodine. 

3. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas vyučujúci daného predmetu. Súhlas 

na vymeškanie viac hodín alebo na jeden až tri vyučovacie dni vydáva triedny učiteľ. Na viac 

ako tri dni vydáva súhlas riaditeľ školy. 

4. Tri neospravedlnené hodiny môžu byť dôvodom zníženej známky zo správania. Pri 

vymeškaní 100 vyučovacích hodín sa žiak podrobí skúške z predmetov podľa rozhodnutia 

príslušných vyučujúcich, aby mohol byť klasifikovaný v riadnom termíne. 

6. Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a učebnice 

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje 

miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť 

do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. 

2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v 

plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca. Ak sa nezistí vinník, 

vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy. 

3. Ak sa žiak prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponecháva a odovzdá ich 

v škole, kde ukončí školský rok. 

7. Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad 

1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a 

upravený vhodne a čisto. Na odborné predmety a na hodiny výtvarnej výchovy nosí pracovný 

(ochranný) odev a obuv. Na hodiny telesnej výchovy je prezlečený v telocvičnom úbore. 

2. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutie v škole tenisky a inú 

športovú obuv. 

3. Každý žiak je povinný mať v škole a v internáte hygienické potreby. 

4. Do školy a internátu žiak prichádza vždy esteticky upravený. 
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V. VÝCHOVNÉ OPATRENIA  

Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov základnej školy č. 22/2011. 

Výchovné opatrenia: 

• Za tri zápisy do triednej knihy – pokarhanie triednym učiteľom. 

• Za ďalšie tri zápisy do triednej knihy – pokarhanie riaditeľom školy. 

• Za ďalšie tri zápisy do triednej knihy – znížená známka zo správania. 

• Za ďalších päť zápisov do triednej knihy – znížená známka zo správania. 

Za závažné porušenie školského poriadku môže riaditeľ uložiť pokarhanie alebo zníženú 

známku so správania po dohode s triednym učiteľom a učiteľským zborom. 

Dôležitá citácia zo školského zákona: 

Podľa § 58 ods.3 uvedeného zákona, ak žiak svojím 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, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych 

výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka 

z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne 

privolá 

a) zákonného zástupcu 

b) zdravotnú pomoc 

c) Policajný zbor 

 

 

VI. ŠKOLA A RODI ČIA  

1. Práva zákonných zástupcov (rodičov)  

1. Rodič, resp. zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské 

zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona, zodpovedajúce schopnostiam, 

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

etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno 

uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 
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2. Rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo: 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom 

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

súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, 

b) konzultácie s triednym učiteľom alebo s iným pedagogickým zamestnancom, 

c) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a so 

školským poriadkom, 

d) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. Jedným z 

prostriedkov je žiacka knižka (slovníček), kde sa vpisujú iba dôležité oznamy, 

e) na poskytnutie poradenských služieb pri výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

f) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 

g) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom Rady školy, 

h) ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do 

troch dní odo dňa, kedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa o komisionálne 

preskúšanie, 

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

riaditeľa školy. 

2.Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov) 

Rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný: 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností, pravidelne kontrolovať kompenzačné pomôcky a zápisy od 

pedagógov, 

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

poriadkom, 

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

vzdelávacie potreby, 

d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania, 
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e) oznámiť škole, ak sa v rodine vyskytla infekčná choroba, 

f) odovzdať lieky, ktoré dieťa užíva na základe lekárskeho odporúčania zdravotnej sestre, 

g) nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil, 

h) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo 

do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského 

zákona, 

i) ch) oznámiť škole bez zbytočného odkladu dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a 

vzdelávaní. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva 

najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne 

nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných 

dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka 

na súťažiach, 

j) dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť triednemu učiteľovi 

dokladmi v súlade so školským poriadkom, 

k) neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie 

dni ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne odôvodnených 

prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo 

iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa 

alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára, 

 

 

VII. ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA  

 

1. Školský poriadok školy bol vypracovaný v súlade so Zákonom č. 245/2008 o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) z 22.5.2008 a bol prerokovaný a schválený pedagogickou 

radou. 

2. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy. Jeho porušenie a dôsledky 

posúdi riaditeľstvo školy po prerokovaní pedagogickou radou školy. 

3. Žiak sa riadi školským poriadkom, s ktorým sa oboznámi na začiatku školského roka. 

4. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2015. 
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5. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na 

pedagogickej rade. 

6. Školský poriadok školy je verejne prístupný na webovej stránke školy a v priestoroch 

školy. 

 

 

 

V Bratislave 28. augusta 2015                                          RNDr. Jarmila Cifrová 

     Riaditeľka školy 


