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vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami 

     Článok 3 Prevádzka a vnútorný režim základnej školy 

    Článok 4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred 

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím  

 

     Článok 5 Podmienky nakladania s majetkom základnej školy 
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zariadeniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Časť I. 

Všeobecné ustanovenia 

Školský poriadok Spojenej školy (ďalej len SŠ) vydáva riaditeľka Spojenej školy, J. Rumana 

6, Liptovský Mikuláš v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon). 

 

Časť II. 

Článok 1 

Prijímanie na primárne vzdelávanie 

Žiak so zdravotným znevýhodnením sa prijíma na základe jeho zdravotného znevýhodnenia 

zdokumentovaného vo vyplnenom a potvrdenom tlačive schválenom Ministerstvom školstva 

Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") "Návrh na prijatie žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej 

školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy", ktoré obsahuje aj správu z 

diagnostických vyšetrení s určenou diagnózou, odporúčania k výchove a vzdelávaniu žiaka a 

návrh na prijatie alebo neprijatie žiaka do príslušnej školy. (Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 o 

špeciálnych školách) 

Článok 2 

Výkon práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov 

s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami 

Žiak má právo na: 

 rovnoprávny prístup k vzdelávaniu 

 bezplatné vzdelanie v základnej škole  

 vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom 

v školskom zákone 

 rovnoprávny prístup k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích 

potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie 

 zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie 

 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti a zdravotný stav 

 úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti 

 poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním 

 výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí 

 vyvážený rozvoj všetkých stránok osobnosti žiaka 



 

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

zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny 

 bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 

 na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

 posilnenia výchovnej stránky špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými 

na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na 

sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť 

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

a sexuálnemu násiliu 

 právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

má právo na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove,  ktoré 

vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne 

znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo 

osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 

začlenenia do spoločnosti. 

  

Žiak je povinný: 

 Žiak sa musí v škole správať slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, 

podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať 

školský poriadok SŠ  

 Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje 

miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením; v učebni 

a v školských priestoroch je povinný každý žiak dodržiavať čistotu a zachovávať 

hygienické zásady. 

 Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiak nevykonáva činnosti, 

ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie 

zdraviu škodlivých látok.  

 rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

 Počas vyučovania žiak sedí disciplinovane, sústredene sleduje výklad učiteľa, plní si 

povinnosti, pracuje samostatne, nevyrušuje, nerozptyľuje spolužiakov. 

 Žiakovi nie je dovolené do školy nosiť predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť 

a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. 

 Počas prestávok sa žiaci zdržujú vo vyhradených priestoroch pod dozorom učiteľa. 

 Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v 

odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, 

alebo jeho povereného zástupcu.  

 žiaci nevchádzajú do zborovne 



 

 žiaci sú povinní mať na telesnej výchove riadnu športovú obuv 

 na absenciu jedného dňa v škole je potrebný súhlas triedneho učiteľa 

 na absenciu viacerých dní je potrebný súhlas riaditeľky školy 

  pri skoršom odchode žiada zo školy sa vyžaduje prítomnosť rodiča 

 

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

 vybrať pre svoje dieťaťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu 

a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám 

dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, 

 na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie, 

 na prijatie svojho dieťaťa do ŠZŠ aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé 

bydlisko so súhlasom riaditeľa školy, 

 na povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia 

Slovenskej republiky, 

 na odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok, 

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

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

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona, 

 oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia 

a školským poriadkom, 

 na poskytnutie poradenských služieb o výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

 byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa 

 na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa 

 zúčastňovať sa výchovno-vzdelávacieho procesu po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy, 

 vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej 

samosprávy, 

 požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa,  ak má pochybnosti o správnosti 

klasifikácie, 

 na vyriešenie podnetov a sťažností, 

 na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a podobne, 

 

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný: 

 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby dieťa dochádzalo do 

školy pravidelne a včas, 

 oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo územia Slovenskej 

republiky do 15 dní, 

 dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom,  



 

 uviesť triednej učiteľke každú zmenu týkajúcu údajov o dieťati (zmena bydliska, poisťovne, 

telef. čísla zákonného zástupcu...),  

 vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu na výchovno-vzdelávací proces v škole a na 

plnenie školských povinností, 

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

vzdelávacie potreby, 

  zúčastňovať sa na schôdzkach rodičovských združení, 

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

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

priebeh výchovy a vzdelávania,  

 ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní  v škole alebo školskom 

zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez 

zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Najneskôr však nahlásiť škole neprítomnosť 

žiaka do troch pracovných dní a po jeho návrate predložiť lekárske potvrdenie. Za dôvod 

ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne 

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé podmienky alebo 

náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti 

v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach, 

 písomne alebo ústne požiadať o uvoľnenie žiaka alebo dieťaťa z vyučovania, 

 nenarušovať výchovno-vzdelávací proces, 

 rešpektovať, že počas pobytu v škole a školskom zariadení dieťa alebo žiak nesmie používať 

mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím 

osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických aj nepedagogických 

zamestnancov),  

 nedovoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím alebo výchovným 

procesom školy, alebo veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov školy, 

 zodpovedať za správanie sa žiaka aj mimo školy, 

 oznámiť škole, ak sa v rodine vyskytla nákazlivá choroba, 

 dbať o hygienu svojho dieťaťa, pravidelne mu dopĺňať hygienické pomôcky, 

 spolupracovať so školou, na pozvanie výchovného poradcu, vedenia školy sa dostaví v daný 

termín do školy. V prípade nespolupráce rodiča problémového žiaka, škola požiada o pomoc 

ÚPSVaR, 

 nahradiť škodu spôsobenú žiakom z nedbanlivosti alebo úmyselne, 

 pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle  nariadenia riaditeľky školy o určení príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach.  

 



 

Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami 

Riaditeľka má právo žiadať v zmysle §11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. osobné údaje o dieťati a ich 

zákonných zástupcov (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu tel. číslo, číslo 

poisťovne). Zamestnanci sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch, informácie nepodávať žiadnym 

cudzím osobám. (Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).  

V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa zo školy alebo 

zo školského klubu detí (ŠKD) do času ukončenia prevádzky ŠKD, pedagogický zamestnanec bude 

kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa, ak ani žiadna z 

poverených osôb neprevezme dieťa, bude kontaktovať príslušné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré 

okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov.  

Pedagogický zamestnanec nesmie odviezť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je 

zákonný zástupca alebo ním písomne splnomocnená osoba.  

V prípade, ak je podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu 

alebo iných omamných látok alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej 

starostlivosti, bude škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci 

všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č.305/2005 Z.z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Výkony práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musia byť v súlade s dobrými mravmi a 

nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 

ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v 

súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č.365/2004 Z.z. o 

rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 3 

Prevádzka a vnútorný poriadok  

     SŠ je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 735 do 1500 hod.  

Konzultačné hodiny riaditeľa školy a zástupcu RŠ: v pracovných dňoch 700-750 a 1330-1500 

prípadne podľa dohovoru so zákonným zástupcom žiaka. 

Organizácia v čase prázdnin: 

V čase prázdnin podľa Pedagogicko-organizačných pokynov platných na daný šk. rok je 

prevádzka SŠ prerušená. 

 Organizácia vyučovania 



 

Vyučovanie je organizované 5-dňovým pracovným týždňom. Trvá v dopoludňajších hodinách 

od 8.00 hod. do 13.00 hod., v popoludňajších hodinách do 1545 hod. školský klub.      

 

      

Vyučovacia 

hodina / prestávka 

Od   -   Do Celková dĺžka 

Príprava na vyučovanie 07,45 – 08,00 15 min. 

1. vyučovacia hodina 08,00 – 08,45 45 min. 

1. prestávka 08,45 – 08,50 5 min. 

2. vyučovacia hodina 08,50 – 09,35 45 min. 

2. prestávka - veľká 09,35 – 09,50 15 min. 

3. vyučovacia hodina 09,50 – 10,35 45 min. 

3. prestávka 10,35 – 10,40 5 min. 

4. vyučovacia hodina 10,40 – 11,25 45 min. 

4. prestávka 11,25 – 11, 30 5 min. 

5. vyučovacia hodina 11,30 – 12,15 45 min. 

5. prestávka 12,15 – 12,20 5 min. 

6. vyučovacia hodina 12,20 – 13,00 40 min. 

                                         

     

Organizácia v jedálni 

Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle počas obeda zodpovedajú 

vychovávateľky školského klubu v čase od 1250 hod. do 1330 hod. v školskej jedálni 

Gymnázia M.M.Hodžu. 

 

Článok 4 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. 

 

Učitelia SŠ sú zodpovední za vytvorenie pokojnej atmosféry v škole, ochranu psychického 

zdravia žiakov, nepoužívajú voči nim telesné tresty ani neprimerané metódy výchovy. 

Škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním 

povinná: 

 prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov 



 

 vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-

patologických javov 

 poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 zabezpečiť elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie proti 

možnosti použitia žiakmi 

 viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Ak žiak utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka 

obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Ak 

žiak utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom ihneď kontaktuje zákonných 

zástupcov žiaka a úraz zaznamená v zošite úrazov. 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov žiakov: 

a) SŠ vedie zošit evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov. 

b) evidencia obsahuje: 

 meno  a priezvisko žiaka, ktorý utrpel úraz 

 deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu 

došlo 

 meno, priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku 

úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze 

a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. 

c) záznam do evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase 

úrazu nad žiakom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom 

školy. 

d) záznam do evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu 

e) ak žiak chýba menej ako 4 dni (0-3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský 

úraz 

f) ak žiak chýba z dôvodu školského úrazu v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára 

viac ako 3 dni považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz 

g) škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení 

registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, 

ktorý v čase úrazu vykonával dozor. 

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi 

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí 

pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní žiakov a v prípade 

dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného 



 

vývinu žiakov bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, s pracovníkmi 

CŠPP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie 

policajného zboru. 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

SŠ prijíma nasledovné opatrenia: 

 primeranou formou informovať žiakov o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich 

mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka 

 viesť žiakov k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých 

návykov pre život a zdravie 

 v prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy 

zakomponované do plánov práce každej triedy. 

 poskytovať žiakom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych 

aktivít a tým viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy 

nemali svoje miesto. 

 

Opatrenia vyplývajúce zo smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí 

a žiakov v školách a školských zariadeniach: 

Riaditeľ školy 

 Informuje zákonných zástupcov o preventívnych činnostiach školy 

 oboznamuje s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania všetkých 

žiakov školy a ich zákonných zástupcov,  

 vytvára pozitívne prostredie v škole, 

 podporuje prosociálne správanie a vzťahy detí, 

 určuje pravidlá používania informačno-komunikačných technológií (mobilných 

telefónov, tabletov, počítačov a iných komunikačných technológií) v priestoroch 

školy, 

 zabezpečuje v súlade s pracovným poriadkom školy zvýšený dozor pedagogických 

zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení a v čase 

mimo vyučovania, najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu mohlo dochádzať,  

 informuje o postupe pri zistení šikanovania, najmä  

1. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

2. žiakov, 

3. zákonných zástupcov žiaka,    

4. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,    

5. zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,  

 zabezpečuje zverejnenie kontaktných údajov inštitúcií, ktoré sa prevenciou a riešením 

šikanovania zaoberajú, 

 určuje v pracovnom poriadku školy povinnosť zamestnancov školy oznamovať 

podozrenie zo šikanovania, šikanovanie žiakov alebo podozrenie zo šikanovania 

bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc 



 

 zabezpečuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie 

šikanovania, vrátane kyberšikanovania, prostredníctvom zvyšovania digitálnej 

gramotnosti učiteľov, 

 spolupracuje s odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „centrum“) a ďalšími odbornými 

pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne, 

 Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, 

výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou 

obete a s rodinou agresora.  

 

Článok 5 

Podmienky nakladania s majetkom SŠ 

 pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku Spojenej školy sa bude 

požadovať úhrada od zákonného zástupcu žiaka, ktorý poškodenie spôsobil 

 v priestoroch školy je bez sprievodu zamestnanca školy akýkoľvek pohyb cudzej 

osoby zakázaný 

 vetranie tried sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca školy 

 popoludní, po skončení činnosti v triede je učiteľka povinná odložiť didaktickú 

techniku na uzamykateľné miesto a skontrolovať uzatvorenie okien 

 učitelia zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej 

zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva 

a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce 

 osobné veci si zamestnanci školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto. 

 

Časť III. 

Záverečné ustanovenia 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so: 

 Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 Zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 vyhláškou MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole 

 pracovným poriadkom Spojenej školy, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 

 smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 

a školských zariadeniach 

 



 

Na začiatku každého nového školského roka je schválený na Úvodnej pedagogickej rade. 

Žiaci sú s ním oboznámení na 1. triednickej hodine nového školského roku a rodičia na 1. 

stretnutí triednych shôdzok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 

Smernica č. 36/2018 

k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 
a školských zariadeniach 

Gestorský útvar: sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, 
tel.: 59374428   ev. č.: 2018/6049:1-12AA 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 3 
písm. d) a o) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v súlade s článkom 11 
ods. 2 písm. f) druhým bodom Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva túto smernicu: 

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 

(1) Táto smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov 

(ďalej len „žiak“), možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov 

v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 

153 ods. 1 zákona a na práva žiaka podľa § 144 ods. 1 písm. i) a k) zákona. 

(2) Ustanovenia tejto smernice o škole sa rovnako vzťahujú aj na školské zariadenie. 

Čl. 2  
Charakteristika šikanovania 

(1) Na účel tejto smernice sa šikanovaním rozumie 

a) správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného 

žiaka alebo 

b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z 

rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. 

(2) Podstatou šikanovania je najmä 

a) úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky, 

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, 

c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou. 

(3) Šikanovanie sa môže prejaviť 

a) v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, 

zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením 

veci, vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, 

fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním alebo 

b) v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním 

z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám. 



 

(4) Kyberšikanovaním je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-

komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na 

úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení 

s inými formami šikanovania.  

(5) Kyberšikanovanie má najčastejšie tieto znaky 

a) sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha, 

b) agresor vystupuje často anonymne, 

c) útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete, 

d) agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na 

anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,  

e) útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,  

f) útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb, 

g) agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest, 

h) útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase, 

i) obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť, 

j) obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora, 

k) zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť 

náročné odstrániť z internetu. 

(6) Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. 

(7) Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin 

a) ublíženia na zdraví, 1)   

b) obmedzovania osobnej slobody, 2) 

c) lúpeže, 3) 

d) vydierania, 4) 

e) hrubého nátlaku, 5) 

f) nátlaku, 6) 

g) porušovania domovej slobody, 7) 

h) sexuálneho násilia, 8) 

i) sexuálneho zneužívania, 9)  

j) krádeže, 10) 

k) neoprávneného užívania cudzej veci, 11) 

                                                           
1) § 155 Trestného zákona. 
2) § 183 Trestného zákona. 
3) § 188 Trestného zákona. 
4) § 189 Trestného zákona. 
5) § 190 Trestného zákona. 
6) § 192 Trestného zákona. 
7) § 194 Trestného zákona. 
8) § 200 Trestného zákona. 
9) § 201 až 201b Trestného zákona. 
10) § 212 Trestného zákona. 
11) § 215 Trestného zákona. 



 

l) poškodzovania cudzej veci, 12) 

m) nebezpečného vyhrážania sa, 13) 

n) nebezpečného prenasledovania,14)   

o) výroby detskej pornografie, 15) 

p) rozširovania detskej pornografie, 16) 

q) prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení, 

17) 

r) ohovárania.18) 

(8) Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu 

spolunažívaniu19) alebo priestupku proti majetku.20) 

(9) Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku21) nie je 

prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo 

vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak 

zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne. 

(10) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad 

šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin 

a) neprekazenia trestného činu,22) 

b) neoznámenia trestného činu23)  alebo 

c) ublíženia na zdraví. 24) 

Čl. 3  
Prevencia šikanovania 

(1) Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou 

a) súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného 

vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém 

1. osobný a sociálny rozvoj,  

2. mediálna výchova,  

3. multikultúrna výchova,  

4. ochrana života a zdravia,  

5. výchova a vzdelávanie k ľudským právam,  

                                                           
12) § 245 Trestného zákona. 
13) § 260 Trestného zákona. 
14) § 360a Trestného zákona. 
15) § 368 Trestného zákona. 
16) § 369 Trestného zákona. 
17) § 370 Trestného zákona. 
18) § 373a Trestného zákona. 
19) § 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
20) § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
21) § 22 Trestného zákona. 
22) § 341 Trestného zákona.  
23) § 340 Trestného zákona. 
24) § 158 Trestného zákona. 



 

6. výchova k občianstvu,  

7. boj proti extrémizmu,  

8. výchova k manželstvu a rodičovstvu a 

b) súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných školou alebo organizovaných 

inými relevantnými subjektmi.  

(2) Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informujú zákonných 

zástupcov, opatrovníka, osoby, ktorým súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti25) alebo do 

pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov26)  (ďalej len „osoba, 

ktorá sa osobne stará o dieťa“) alebo zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe 

rozhodnutia súdu o preventívnych činnostiach školy. Pri realizácii preventívnych činností 

školy riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ venujú zvýšenú pozornosť 

efektivite týchto činností. Za efektívnu stratégiu v príslušnej oblasti sa nepovažujú 

jednorazové činnosti, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie. 

(3) Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ vopred preveria navrhované 

preventívne činnosti školy s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu neodborných činností, ako 

aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov. 

(4) Riaditeľ školy oboznamuje s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami 

šikanovania  

a) všetkých žiakov príslušnej školy a ich zákonných zástupcov,  

b) zamestnancov školy príslušnej školy,   

c) osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,  

d) zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu.  

(5)  Riaditeľ školy zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania. 

Pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie najmä 

a) vytvára pozitívne prostredie v škole, 

b) podporuje prosociálne správanie a vzťahy detí, 

c) určuje v školskom poriadku pravidlá 

1. správania sa vrátane sankcií za ich porušenie, 

2. používania informačno-komunikačných technológií (mobilných telefónov, 

tabletov, počítačov a iných komunikačných technológií) v priestoroch školy, 

d) rozpracúva podrobnosti prevencie a riešenia šikanovania žiakov vo vnútornom 

predpise školy, 

e) zabezpečuje v súlade s pracovným poriadkom školy zvýšený dozor pedagogických 

zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení a v čase 

mimo vyučovania, najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k 

nemu mohlo dochádzať,  

f) oboznamuje pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

so spôsobom oznamovania šikanovania a preverovania šikanovania,  

g) informuje o postupe pri zistení šikanovania, najmä  

                                                           
25) § 48 Zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
26) § 103 Zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 



 

1. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

2. žiakov, 

3. zákonných zástupcov žiaka,    

4. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,    

5. zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,  

h) zabezpečuje zverejnenie kontaktných údajov inštitúcií, ktoré sa prevenciou 

a riešením šikanovania zaoberajú, 

i) určuje v pracovnom poriadku školy povinnosť zamestnancov školy oznamovať 

podozrenie zo šikanovania, 

j) zabezpečuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie 

šikanovania, vrátane kyberšikanovania, prostredníctvom zvyšovania digitálnej 

gramotnosti učiteľov, 

k) spolupracuje s odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „centrum“) a ďalšími 

odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne, 

l) zapája do prevencie šikanovania žiacku školskú radu, radu školy a zriaďovateľa. 

Čl. 4  
Metódy riešenia šikanovania 

(1) Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý 

navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania. 

(2) Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä 

a) zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí, 

b) zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie, 

c) vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou 

počas preverovania šikanovania, 

d) preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na 

spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie 

upozornili, 

e) zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom, 

f) zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov 

alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami, 

g) uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom 

informatizácie alebo externým expertom, 

h) kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania 

1. zákonných zástupcov,  

2. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa, 

3. zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,  

4. zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak 

umiestnený, 



 

i) kontaktuje miestne príslušné centrum, 

j) zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy, 

k) vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania, 

l) zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických 

zamestnancov alebo odborných zamestnancov, 

m) ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku 

alebo trestného činu. 27) 

Čl. 5  
Opatrenia na riešenie šikanovania 

(1) Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov, osoby, ktoré 

sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je obeť umiestnená na základe rozhodnutia 

súdu sú najmä 

a) odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť, 

b) zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom, 

c) zaistenie bezpečia obete, 

d) zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v článku 

3 ods. 2. 

(2)  Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, osoby, 

ktoré sa osobne starajú o dieťa a zariadenie, v ktorom je agresor umiestnený na základe 

rozhodnutia súdu sú najmä 

a) odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra, 

b) preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor 

schopný stále ohrozovať svoje okolie, 

c) uloženie opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona. 

(3) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo  

podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne 

poskytnúť pomoc. 

Čl. 6  
Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

(1) Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že 

žiak sa dopustil  

a) šikanovania, 

b) spáchania trestného činu uvedeného v čl. 2 ods. 7 alebo opakovane páchal priestupky 

uvedené v čl. 2 ods. 8 v súvislosti so šikanovaním. 

(2) Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

oznámiť  

                                                           
27) V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu sa uvedené ohlasuje orgánom činným v trestnom konaní, t.j. policajtovi alebo 
prokurátorovi. V prípade podozrenia na spáchanie priestupku sa uvedené ohlasuje príslušnému okresnému úradu. 



 

a) podozrenie podľa odseku 1, 

b) skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov,   

c) opatrenia, ktoré prijal podľa článku 4 alebo článku 5.    

       

Čl. 7  
 

Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov, osobami, ktoré sa 
osobne starajú o dieťa alebo zariadením, v ktorom je žiak umiestnený na 

základe rozhodnutia súdu 

(1) Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, 

výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete a 

s rodinou agresora.  

(2) Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným 

zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií. 

(3) Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora a osobám, ktoré sa 

osobne starajú o dieťa alebo zariadeniu, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia 

súdu, umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo 

do liečebno-výchovného sanatória. 

(4) O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, 

z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb. 

Čl. 8  
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. 

Čl. 9  
Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2018. 

ministerka 
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