
ZZ ÁÁ KK LL AA DD NN ÁÁ   ŠŠ KK OO LL AA   
 

Š k o l s k á  3 ,  0 5 3  0 4  S p i š s k é  P o d h r a d i e  
 

 

 

Vnútorný poriadok školy 
 

Vnútorný poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, 
učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je 
základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca. Jeho uplatňovanie v praxi má v podstatnej miere 
prispievať k splneniu poslania školy. 

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania (podľa zákona 245/2008 Z.z). 
poskytuje základné vzdelanie; podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, 
rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti                
v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej           
a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu 
výchovu a vzdelávanie, umožňuje žiakom náboženskú a etickú výchovu. Základná škola zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov. Základná škola pripravuje žiakov pre 
ďalšie štúdium a prax. K tomuto cieľu prispieva aj tento vnútorný poriadok školy, ktorý vymedzuje práva 
a povinnosti žiakov školy.  

Vnútorný poriadok ďalej dopĺňajú: 

� vnútorný poriadok školského klubu detí 
� prevádzkové poriadky telocvične (športového areálu školy), odborných učební a pracovísk 

(Prevádzkové poriadky sa vyvesia v uvedených priestoroch. Všetci zamestnanci a žiaci, ktorí sa v týchto 
priestoroch vzdelávajú alebo pracujú musia byť preukázateľným spôsobom oboznámení s konkrétnym 
prevádzkovým poriadkom, v opačnom prípade je vstup a pobyt v týchto priestoroch zakázaný.)  

� v prípade potreby ďalšie bezpečnostné opatrenia (bezpečnostné opatrenia v odborných učebniach, 
bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej výchovy) 

Členenie vnútorného poriadku školy: 

Čl. 1 Práva a povinnosti žiaka: a) všeobecné 
     b) pred vyučovaním 
     c) počas vyučovania 
     d) po vyučovaní 
Čl. 2 Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka 
Čl. 3 Povinnosti týždenníkov  
Čl. 4 Ochrana parku a športového areálu školy  
Čl. 5 Systém pochvál a výchovných opatrení na škole 
 

Čl.  1 Práva a povinnosti žiaka 
 

1 a) Práva a povinnosti žiaka všeobecné 
Žiak má právo na: 
 

(1) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 
(2) bezplatné vzdelanie,  
(3) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom, 
(4) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu 

ustanovenom zákonom, 

 

.......... 
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(5) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, 
(6) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti, 
(7) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním, 
(8) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
(9) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému 

stavu a v súlade so zásadami psychohygieny, 
(10) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, 
(11) na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, 

záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 
(12) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
(13) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom. 
(14) Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie 

s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie 
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

(15) Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove                               
a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; žiakom 
s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie 
prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania. 

(16) Žiak má právo na ochranu pred krutosťou, šikanovaním, využívaním a zanedbávaním. 
Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie 
netoleruje v žiadnych podobách!“  (Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo 
žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo 
zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, 
ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych 
podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. – Metodické usmernenie    
MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006). 

(17) Žiak má právo predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce v triede, prípadne v škole 
svojmu triednemu učiteľovi, zástupcovi riaditeľa školy alebo riaditeľovi školy. 

 

Povinnosti žiaka: 
(18) Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať. Žiak je 

povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré 
škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných, nepovinných predmetov a dochádzka do 
záujmových útvarov (krúžkov), do školského klubu detí je pre zaradených (prihlásených) žiakov 
povinná. 

(19) Žiak je povinný slušne sa v škole správať, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa 
svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať vnútorný poriadok školy a 
ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia. Žiak je povinný správať sa aj mimo 
vyučovania (a to aj počas voľných dní a prázdnin) tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a 
spoločenské normy správania a robil česť škole aj sebe. 

(20) Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený. 

(21) Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, 
ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie. Žiak je povinný udržiavať 
v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory. Ak žiak úmyselne alebo 
z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto 
škodu nahradiť (§ 144 ods. 7 písmeno e) zákona 245/2008 Z.z). 

(22) Žiak je povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli 
bezplatne zapožičané, je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín         
a pokynov pedagogických zamestnancov.  

 



 3/6

 

(23) Žiak je povinný  konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie 
a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. Žiak je povinný chrániť 
svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, 
najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie omamných a zdraviu škodlivých látok. 

(24) Je prísne zakázané vysedávať na oknách. 
(25) Je prísne zakázané hrať akékoľvek hazardné hry. 

(26) Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť (dôstojnosť svojich spolužiakov, zamestnancov školy 
alebo školského zariadenia). 

(27) Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade                
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi. 

(28) Návšteva podnikov verejného stravovania bez sprievodu zástupcu žiaka alebo ním poverenej osoby 
sa žiakom povoľuje len v dennom čase, ak sa potrebujú najesť alebo vypiť si nealkoholický nápoj. 
Žiaci sa môžu zúčastniť na filmových, divadelných predstaveniach a iných kultúrnych alebo 
zábavných programoch, ak sú prístupné školskej mládeži. Ak ide o večerné predstavenia, môžu ich 
navštíviť len v sprievode zástupcu žiaka, alebo ním poverených osôb.  

(29) Žiak môže účinkovať opakovanie v divadle, vo filme, v televízií alebo iných obdobných verejných 
vystúpeniach, ktoré neorganizuje škola, len so súhlasom riaditeľa školy, na základe písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu žiaka. 

(30) Žiak je povinný hlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu zdravotného stavu, zmenu bydliska, 
zmenu bydliska rodičov ako aj  ďalšie zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na výchovno-vzdelávací 
proces.   

(31) Počas exkurzii, kurzov a výletov žiak je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy, pokyny 
vyučujúceho a nevzďaľovať sa od skupiny bez súhlasu pedagogického pracovníka. 

(32) Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní, alebo povinných školských podujatiach pre chorobu, vážnu 
rodinnú udalosť a podobne, rodičia sú povinní oznámiť škole dôvod neprítomnosti do 48 hodín       
a ospravedlniť jeho neprítomnosť najneskôr po príchode do školy. 

(33) Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny žiak požaduje od vyučujúceho, žiak môže byť uvoľnený 
z vyučovania len v sprievode zákonného zástupcu. Uvoľnenie na jeden deň sa požaduje od 
triedneho učiteľa a  na viac dní  od riaditeľa školy a to vždy vopred. 

(34) V školskej jedálni sa žiak zdržuje len počas podávania a konzumovania stravy. V jedálni a pri stole 
sa správa disciplinovane a riadi sa pokynmi učiteľov a vychovávateľov, ktorí zabezpečujú 
pedagogický dozor. 

(35) Po skončení vyučovania v škole za žiaka preberá zodpovednosť jeho zákonný zástupca. 

1 b) Práva a povinnosti žiaka pred vyučovaním 

(1) Žiaci vchádzajú do budovy školy pred vyučovaním v čase od 7. 30 do 7. 45 hod. Žiaci s oneskoreným 
príchodom budú zapísaní do knihy oneskorených príchodov. Dochádzajúci žiaci v čase od 1.októbra 
do 30. apríla sa pred vyučovaním zdržiavajú v priestoroch na to určených. 

� Pred vstupom do budovy si žiak očistí obuv tak, aby vyhovovala zdravotným a hygienickým 
požiadavkám. Prezuje sa do prezuviek, ktoré má uložené v šatni. 

� Žiak prichádza do triedy disciplinovane. 

� Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiak využíva na opakovanie učiva a prípravu na 
vyučovanie. 

� Po skončení vyučovanie odchádza do určených priestorov, kde sa prezuje a oblečie. 

� Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy.  

� Zdržiavať sa v školských priestoroch v čase vyučovania môže žiak len za podmienok určených 
vnútorným poriadkom školy. 
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1 c) Práva a povinnosti žiaka počas vyučovania 

(1) V priestoroch školy sa žiak správa spoločensky, neobmedzuje svojím konaním práva ostatných osôb 
zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania (spolužiakovi umožní nerušene sa pripravovať na 
vyučovaciu hodinu, nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním). Dodržuje čistotu pred budovou, 
v triedach, na chodbách, v sociálnych zariadeniach a školskej jedálni. Nie je dovolené vykláňať sa 
z okien a vyhadzovať papiere a iné odpadky. Na vetranie v triede – učebni je žiakom povolené 
používať iba vetracie okienka, iné časti okien môžu byť otvorené len so súhlasom a za účasti 
pedagogického dozoru. 

(2) Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený. Uvedomuje si, že pravidelnou 
prípravou získa kvalitné vedomosti z jednotlivých predmetov, potrebné pre ďalšie štúdium. 

(3) Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa na začiatku hodiny 
vyučujúcemu. 

(4) Na vyučovacích hodinách sedí žiak na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok triedy. Bez 
povolenia nesmie opustiť svoje miesto, ani učebňu. 

(5) Žiaci pozdravujú vyučujúcich pred a po skončení vyučovacej hodiny vzpriameným povstaním mimo 
lavice. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdravia ju žiaci povstaním.                 
Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, technických prác ako aj pri písomných prácach 
žiaci nevstávajú. 

(6) Žiak sa hlási, ak chce odpovedať, alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať. Na vyučovaní sa správa 
taktne a disciplinovane. Počas vyučovania sa zaoberá výlučne vecami, ktoré súvisia s vyučovacím 
predmetom. 

(7) 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 (vyhláška MŠ SR o základnej škole z 23. júla 2008  § 20 ods. 7). Ak žiak má so sebou 
mobilný telefón, alebo iné elektronické zariadenia napr. MP3 prehrávač a pod., počas vyučovania ich 
musí mať vypnuté a uložené v taške. Keď žiak toto pravidlo poruší, mobilný telefón alebo 
elektronické zariadenie mu bude bezodkladne odňaté a uložené do úschovy u triedneho učiteľa do 
doby  vykonania pohovoru a prevzatia si daného predmetu zákonným zástupcom žiaka. 

(8) Po skončení vyučovacej hodiny si odloží použité pomôcky a pripraví sa na ďalšiu vyučovaciu 
hodinu. Počas malých prestávok si vybavuje mimo učebne iba najnaliehavejšie záležitosti, inak 
z učebne nevychádza. Triedu opúšťa iba cez veľkú prestávku. 

(9) Nedoporučuje sa nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú žiakovu pozornosť a pozornosť 
spolužiakov. Podobne sa nedoporučuje nosiť do školy väčšie sumy peňazí a cenné predmety, mobilné 
telefóny, CD prehrávače, bicykle a iné. Za ich odcudzenie alebo poškodenie škola nezodpovedá. 

(10) Je zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.  
 

1 d) Práva a povinnosti žiaka po vyučovaní 

(1) Po skončení vyučovania je žiak povinný zanechať svoje miesto a triedu v náležitom poriadku. (lavice 
čisté, stolička vyložená na lavici). Zakazuje sa ponechávať v laviciach učebnice a iné pomôcky. 

(2) Po skončení vyučovania sa žiak bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy, je povinný opustiť 
školskú budovu a areál školy. 

(3) V školských priestoroch v čase mimo vyučovania sa žiak zdržiava len v doprovode pedagogického 
pracovníka. 
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Čl. 2 Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

Práva zákonného zástupcu žiaka: 

(1) 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 podľa zákona, 

(2) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským 
poriadkom,  

(3) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,  

(4) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,  

(5) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského 
zariadenia,  

(6) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia 
prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,  

(7) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa 
školy. 

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka: 

(1) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu pre výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských 
povinností,  

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

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

(4) 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,  

(5) nahradiť škodu, ktorú žiak z nedbanlivosti alebo úmyselne zavinil (§ 144 ods. 7 písmeno e) zákona 
245/2008 Z.z). 

(6) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný 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 platného zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi       
v súlade so školským poriadkom.  

(7) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho 
zákonný zástupca je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu 
príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti 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.  

(8) Neprítomnosť maloletého 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 žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť 
jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe 
nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia 
potvrdenie od lekára. 
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............................. 
Ing. Ján Jurečko 

riaditeľ školy 

 

Čl. 3 Povinnosti týždenníkov 

(1) V každej triede (v danom týždni) konajú službu dvaja týždenníci uvedení v triednej knihe. 
(2) Po príchode do školy pripravia pomôcky na vyučovanie, a počas vyučovania dohliadajú na poriadok v triede. 
(3) Cez prestávky utierajú tabuľu, cez veľkú prestávku vetrajú učebňu, v prípade potreby (ak sú koše v ich triede 

plné) vynesú obsah košov pre separovaný zber surovín do zberných nádob na to určených. 
(4) Sú zodpovední za školský a žiacky majetok v učebni. 
(5) Sú povinní požadovať od spolužiakov dodržiavanie školského poriadku. V prípade, že ich požiadavky niektorý 

žiak nechce rešpektovať, sú povinní to oznámiť dozorkonajúcemu učiteľovi a triednemu učiteľovi. 
(6) Pri odchode do odborných učební žiaci zatvoria okná, zhasnú svetlo, prekontrolujú uzáver vody a uzamknú 

triedu - učebňu. 
(7) Po skončení vyučovania týždenníci poutierajú tabuľu, zatvoria okná, odložia pomôcky, dozrú, aby žiaci 

zanechali svoju lavicu a jej okolie čisté, uzamknú učebňu, potom odídu spoločne so žiakmi bez hluku 
a disciplinovane v doprovode vyučujúceho do šatne (jeden z týždenníkov zanesie kľúč od triedy – učebne na 
vrátnicu a odovzdá ho službe). 

Čl. 4 Ochrana parku a športového areálu školy 

(1) Zakazuje sa akékoľvek znečisťovanie chodníkov, ničenie trávnatých plôch, oplotenia, lavičiek, športového 
zariadenia v priestore parku a športového areálu školy, ako aj pobehávania po parku školy. 

(2) Všetci zamestnanci a žiaci sú povinní udržiavať čistotu okolia školy. 

Čl. 5 Systém pochvál a výchovných opatrení 

(1) Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný 
čin, za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností podľa § 58 zákona 245/2008 Z.z. Návrh na udelenie 
pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje 
žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy, môže aj zástupca zriaďovateľa 
školy alebo zástupca právnickej osoby. V osobitne odôvodnených prípadoch najmä statočný čin, ktorým 
bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty môže udeliť žiakovi pochvalu 
alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky. 

(2) Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

(3) Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované 
previnenie proti školskému poriadku školy. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa                       
zo správania. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení: 

• napomenutie od triedneho učiteľa 
• pokarhanie od triedneho učiteľa 
• pokarhanie od riaditeľa školy 

(4) Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom riaditeľa školy.  

(5) Riaditeľ udeľuje pokarhanie riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 

(6) O udelení výchovného opatrenia informuje riaditeľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. 
Výchovné opatrenie sa zaznamenáva žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. 

(7) Udelenie zníženého stupňa zo správania podľa § 55 ods. 6 písm. c) a d) zákona 245/2008 Z.z. sa odôvodní 
v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 

(8) Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona 245/2008 Z.z., riaditeľ bezodkladne privolá 
zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť. 

 

Tento vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť  2. septembra 2008  
 

 


