
ZBIERKA ZÁKONOV PLATNÝCH V NAŠEJ ŠKOLE 

Preambula 

Zákony nás chránia pred zločinmi. Tie nás rušia od práce, alebo nám priamo ubližujú. 

Rešpektovaním zákonov pomáhame sebe a druhým stať sa múdrejšími rozumom a lepšími srdcom. 

 

Všeobecné zákony 

1.zákon: Z úst mi vychádzajú len kvety. Nevhodné sú klamanie, posmievanie, ohováranie, nadávanie, 

hlasné hovorenie, skákanie do reči. Tieto nám ubližujú a kradnú nám múdrosť. To znamená, že komu 

vychádzajú z úst, ten ubližuje druhým. 

2.zákon: Deťom môžeme dať len kvet. 

3.zákon: Ak mi niekto ublíži, nevrátim mu to podobným ubližovaním. Pomsta je najväčší zločin, lebo 

vyvoláva vojnu.  

4.zákon: Som povinný riešiť svoje problémy a všetko, čo ma trápi. Neriešiť problém je zločin, 

pretože nám ničí vzťahy. 

5.zákon: Nenosím do školy nič, čo by mohlo ublížiť mne, alebo ostatným, prípadne ma rozptyľovať 

od práce, ktorú mám vykonať (napr. nevhodné hračky a veci, ktoré do školy nepatria...). 

6.zákon: Som slušne vychovaný žiak, preto sa slušne správam nielen voči svojim spolužiakom, ale aj 

voči dospelým. Viem sa pozdraviť, poprosiť, poďakovať a v prípade potreby aj pomôcť. 

7.zákon: Mám zakázané používať mobilný telefón a podobné technické zariadenia. Môžem ich 

používať len v prítomnosti vyučujúceho a s jeho dovolením. 

8.zákon: Mám zakázané vyhotovovať digitálne záznamy v priestoroch školy a publikovať ich alebo 

inak šíriť. 

 

Zákony navštevovania školy 

1.zákon: Presnosť je výsada kráľov a tak chodím aj ja do školy vždy načas a pripravený. Do školy 

prídem od 7:40 do 7:55, vtedy sa brána školy zatvorí. Ak navštevujem rannú ŠKD, prídem pred 7:30 

do triedy, kde je ranný školský klub a správam sa tu podľa jeho pravidiel. 

2.zákon: Do školy vstupujem sám, veď som veľký žiak. Aby som sa cítil lepšie, obujem si pohodlné 

prezuvky, ktoré mám uložené pri mojej skrinke. 

3.zákon: Škola mi ponúka veľa možností, ktoré môžem využiť: môžem sa prihlásiť do školského 

klubu, na krúžky, o ktorých sa dozviem. Keď sa však už prihlásim, stávajú sa pre mňa povinnými.  

S radosťou a pravidelne ich navštevujem a aktívne sa do nich zapájam, čím sa stávam múdrejším. 

4.zákon: Po skončení vyučovania, ak nenavštevujem ŠKD a nechodím ani na obedy, si splním svoje 

povinnosti a odídem zo školy. 

5.zákon: Keď odchádzam zo školy, skontrolujem si všetky veci.  Čo som mal požičané, vrátim. 

Poupratujem po sebe svoje miesto, pomôcky, prípadne hračky, s ktorými som sa hral. 

6.zákon: Chodenie poza školu mi kradne múdrosť a preto chodím do školy pravidelne, len v prípade 

choroby mám právo sa poriadne vyliečiť a nazbierať doma sily na ďalšie získavanie múdrosti. 

7.zákon: Mám právo použiť 3 priepustky za polrok (1 priepustka = 1 deň). Priepustka s podpisom 

mojich rodičov ma ospravedlňuje na daný deň. Môžem ju použiť na liečenie v prípade miernej 

nevoľnosti, nutné odcestovanie, vážne rodinné udalosti (svadba, pohreb). 

8.zákon: Priepustka nemá slúžiť na podporu mojej lenivosti. V prípade zneužitia priepustky 

(využívam priepustku a behám po dvore, chodím počas vyučovania na nákupy...) sa neberie do úvahy 



ani ospravedlnenie od mojich rodičov. Stáva sa zo mňa záškolák a mám neospravedlnené hodiny.  

V tom prípade musím niesť následky za svoje priestupky: 

Za 1-4 neospravedlnené hodiny – pokarhanie triednou učiteľkou. 

Za 5-9 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľkou školy. 

Za 10-25 neospravedlnených hodín – 2 zo správania. 

Za 26-60 – neospravedlnených hodín – 3 zo správania. 

Nad 60 neospravedlnených hodín – 4 zo správania. 

 

9.zákon: Moji rodičia oznámia pani učiteľke príčinu mojej neprítomnosti v škole. Ak vedia už 

vopred, že sa nebudem môcť zúčastniť vyučovania, informujú o tom osobne pani učiteľku, alebo 

vychovávateľku (telefónne číslo do školy, či pani učiteľky mám v žiackej knižke). V prípade náhlej 

neprítomnosti môžu absenciu nahlásiť  mailom na adresu školy, alebo formou SMS správy triednej 

učiteľke. 

10.zákon: Moji rodičia sú povinní moju neprítomnosť v škole ospravedlniť neodkladne, najneskôr 

však do 3 pracovných dní po mojom návrate.  

V prípade zanedbania tejto povinnosti má pani riaditeľka povinnosť: 

Pri viac ako 15 neospravedlnených hodinách za mesiac oznámiť zanedbávanie mojej povinnej 

školskej dochádzky na Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a prevencie Obvodného úradu v 

Košiciach. 

Pri viac ako 100 neospravedlnených hodinách podať trestné oznámenie na polícii. 

11.zákon: Ak odchádzam zo školy na viac ako 5 dní, musia rodičia podať písomnú žiadosť o moje 

uvoľnenie z vyučovania riaditeľke školy, tá žiadosť prekonzultuje so zriaďovateľom . 

12.zákon: Ak som prišiel o zaujímavý deň v škole a o množstvo informácií, snažím sa ich čo najskôr 

získať od svojich spolužiakov, alebo od pani učiteľky, aby som neprichádzal o múdrosť. 

13.zákon: V prípade mojej neprítomnosti počas viacerých dní sú rodičia povinní prevziať 

starostlivosť o moje vzdelávanie. Zistia si prebrané učivo telefonicky alebo osobne v škole alebo 

od mojich spolužiakov a primerane sa mi venujú v čase, keď mi to môj zdravotný stav dovoľuje. 

Uľahčia mi tak návrat do školy. 

14.zákon: V prípade, že sa nemôžem zo zdravotných dôvodov zúčastňovať vyučovania telesnej 

výchovy, musím mať o tom lekárske potvrdenie. Rodičia na jeho základe písomne požiadajú o 

oslobodenie od vyučovania tohto predmetu. Ak hodina telesnej výchovy pripadá na poslednú hodinu, 

nezúčastňujem sa jej. Ak je v priebehu dňa, pomáham pani učiteľke. 

 

Zákony platné na vyučovacích hodinách a počas prestávok 

 

1.zákon: V našej škole nezvoní. Pozorne počúvam preto pokyny pani učiteľky. To znamená, že podľa 

nich si pripravujem učebné pomôcky, ktoré na hodinu potrebujem. Ostatné veci mám odložené, aby 

sa mi lepšie pracovalo. 

2.zákon: Na hodinu telesnej výchovy sa vopred prezlečiem do cvičného úboru a svoje veci si 

pekne poukladám na mieste. Ak nemôžem zo zdravotných dôvodov cvičiť, predložím 

ospravedlnenku od rodičov.  

3.zákon: V prípade zabudnutia pomôcok, ktoré potrebujem na vyučovaciu hodinu, je porušený 

prvý zákon. Som povinný sa ospravedlniť pani učiteľke, ktorá bude priebežne sledovať, či sa 

zanedbávanie mojich povinností nestalo pravidlom. V takom prípade môžem očakávať postupné 

udelenie niektorého z výchovných opatrení (viď zákony odmeny a trestu). 



4.zákon: Všetko čo v škole potrebujem, si musím pripraviť už doma. Rodičia mi do školy počas 

vyučovania nedonášajú zabudnuté pomôcky ani desiatu. V prípade, že mi ju chcú kúpiť, vstanú skôr 

a kúpia mi ju ešte pred vyučovaním. 

5.zákon: Počas vyučovacej hodiny platia všeobecné zákony. 

6.zákon: Ak chcem niečo povedať, zdvihnem ruku. Pri rozprávaní zostávam pri téme.  

7.zákon: Sledujem všetky pokyny a znamenia zo strany učiteľky, podľa ktorých sa riadim.  

8.zákon: Ak potrebujem opustiť triedu počas vyučovania, požiadam o povolenie pani učiteľku. 

9.zákon: Ak mám pridelenú funkciu, napr. týždenník, zotierač, smetiarik, kvetinárik... plním si ju 

zodpovedne. Za neplnenie si pridelených povinností mi bude funkcia odobratá. 

10.zákon: V prípade, že niečo poškodím, úmyselne alebo neúmyselne, priznám sa pani učiteľke a 

prijmem za to zodpovednosť. Rodičia musia v takom prípade nahradiť škodu, ktorú som škole alebo 

spolužiakom spôsobil. 

11.zákon: Škola ani spolužiaci nezodpovedajú za škody vzniknuté na mojich veciach, ktoré do školy 

nepatria (drahé hračky, šperky, mobilné telefóny...). 

12.zákon: Malé prestávky trvajú 10 minút, veľká prestávka 20 minút.  

13.zákon: Prestávky sú určené na oddych, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, návštevu WC, 

prípravu pomôcok. 

14.zákon: Pre svoje bezpečie a bezpečie svojich spolužiakov:  

 na WC idem krokom, nie behom 

 nehrám sa s vecami, ktoré by mohli poškodiť moje alebo školské pomôcky, zariadenie. 

15.zákon: Počas prestávok dodržiavam všeobecné zákony a poslúcham dozor konajúcu pani 

učiteľku. V prípade komplikácií a akýchkoľvek problémov sa obraciam na ňu. 

16.zákon: Streda je vyhlásená za oddychový deň, preto budem dostávať menej úloh. Čítaním 

získavam múdrosť a preto čítať budem aj v tento deň. 

17.zákon: Za moju bezpečnosť počas vyučovania zodpovedá vyučujúci v triede. Počas prestávok 

za moju bezpečnosť zodpovedá dozor konajúci učiteľ, ktorého musím rešpektovať. Rešpektovať 

musím aj ostatných zamestnancov školy, ktorí ma upozorňujú na moje nevhodné správanie. 

18.zákon: V škole fungujú nasledovné dozory: 

dozor pred vyučovaním a počas prestávok, 

dozor v školskej jedálni. 

19.zákon: Za svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich spolužiakov zodpovedám aj sám, preto svoje 

správanie korigujem tak, aby som neohrozil ich ani seba. Nevchádzam do priestorov, kde je z dôvodu 

bezpečnosti zákaz môjho pohybu. 

 

Zákony platné v školskej reštaurácii 

1.zákon: Otváram ústa len aby som vychutnal jedlo. Neruším ostatných pri jeho vychutnávaní. Ak 

chcem niekomu niečo povedať, snažím sa správať ako v reštaurácii - neruším a nevykrikujem na celú 

jedáleň. 

2.zákon: Za jedlo sa pekne poďakujem. 

3.zákon: Slušne čakám, kým mi pani učiteľka alebo pani vychovávateľka naberie polievku. 

4.zákon: Pri obede neznechucujem jedlo ostatným. To, čo mi nechutí, iný môže mať rád. 

5.zákon: Jedlo vyhadzujem len v prípade, že ho naozaj z vážnych dôvodov nemôžem zjesť. Nemajú  

potrebnú kvalitu (na čo upozorním pani učiteľku alebo vychovávateľku) alebo som už najedený. 

Myslím na to, že potrebujem nabrať sily do popoludňajšej práce alebo činnosti. Sám zvážim, či som 

sa tesne pred obedom nenajedol a preto nevládzem porciu dojesť. Podľa svojho úsudku sa zariadim 

pred ďalším obedom. 



6.zákon: Pri vyhadzovaní jedla najprv pomyslím na tisícky hladujúcich detí, ktoré denne umierajú 

na celom svete. 

7.zákon: Odložím po sebe tanier, príbor, pohárik a zasuniem stoličku. Skontrolujem, či som si 

nezabudol na stole ovocie alebo iný doplnok jedla. 

8.zákon: Ak idem do školského klubu, počkám ostatné deti a pani vychovávateľku. Ak sa presúvam 

sám, idem krokom do šatne, kde mám odložené veci a odchádzam domov. Ak moje vyučovanie po 

obede pokračuje, v tichosti naň čakám na určenom mieste. 

9.zákon: Pri pohybe po škole neruším žiakov, ktorí sa ešte učia. Správam sa ticho a ohľaduplne. 

10.zákon: Ak mám k obedu ovocie, ktoré jem neskôr, odpadky z neho vyhadzujem do koša a 

„neoznačujem“ nimi svoju cestu domov. 

11.zákon: Aj v školskej reštaurácii dodržiavam všeobecné zákony. 

 

Zákony platné v školskom klube (ŠKD) 

1.zákon: Do školského klubu sa prihlasujem prostredníctvom zápisného lístka, ktorý moji rodičia 

dôsledne vyplnia – vyznačia v ňom presné odchody, ich spôsob a záujmovú činnosť mimo školy, ktorej 

sa zúčastňujem. 

2.zákon: Všetky následné zmeny v spôsobe navštevovania školského klubu alebo odchodov z neho 

musia rodičia urobiť písomnou formou. 

3.zákon: Činnosti v školskom klube sa môžem zúčastniť, ak mám uhradený mesačný poplatok.  

4.zákon: Pokiaľ rodičia neuhradia stanovený príspevok za pobyt v ŠKD a boli využité všetky 

primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne riaditeľka školy o vyradení žiaka 

z ŠKD.  

5.zákon: Za môj príchod do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 7:00 h do 7.30, 

zodpovedajú moji rodičia. 

6.zákon: O 7.30 v sprievode učiteľky odchádzam z ranného ŠKD do svojej triedy. 

7.zákon: Po prihlásení do ŠKD je moja účasť povinná, činnosti sa nezúčastňujem len z vážnych 

dôvodov (účasť na záujmovom vzdelávaní, športovom tréningu, choroba...) 

8.zákon: Za svoju bezpečnosť v školskom klube detí zodpovedám v prvom rade sám, ale aj pani 

vychovávateľka, ktorú v plnej miere rešpektujem. 

9.zákon: Po skončení vyučovania, čakám na pani vychovávateľku, s ktorou idem na obed. Správam 

sa podľa zákonov platných v školskej reštaurácii. 

10.zákon: Súčasťou výchovno-vzdelávacie činnosti ŠKD je stravovanie žiakov. Nemôžeš predsa 

ostať v školskom klube hladný do 17:00 hodiny! Na obed potrebuješ mať zabezpečené teplé jedlo. 

11.zákon: Školský klub nie je úschovňa detí. Má svoj výchovno-vzdelávací program, ktorým sa musí 

riadiť.  

12.zákon: Aj v ŠKD sa správam podľa všetkých platných zákonov našej školy. V prípade 

nerešpektovania pokynov vychovávateľky a neustáleho narúšania všeobecných zákonov a zákonov 

platných v školskom klube detí môžem byť z neho vylúčený. 

13.zákon: Úlohy v školskom klube si môžem urobiť až po 13:00 hodine, keď som si už oddýchol, v 

klube je menej žiakov a mám na prípravu na vyučovanie podmienky. 

14.zákon: Ak si moji rodičia neželajú, aby som si robil úlohy v školskom klube, písomne to oznámia 

pani vychovávateľke. Vtedy sa ticho hrám, čítam si alebo kreslím tak, aby som nerušil ostatné deti. 

15.zákon: ŠKD trvá do 17:00. Uvoľňovanie žiakov zo školského klubu na základe telefonátu rodiča 

nie je možné. 

 

 



Zákony odmeny a trestu 

1.zákon: Som uvedomelý žiak zodpovedný za svoje správanie. 

2.zákon: Za vzorné správanie, dochádzku do školy a prípravu na vyučovanie mi môžu byť udelené 

pochvaly a odmeny: 

pochvala do žiackej knižky, 

pochvala triednou učiteľkou, 

pochvala riaditeľkou školy, 

ocenenie knihou alebo inou vecnou cenou. 

3.zákon: V prípade porušenia niektorého zákona viem prijať za svoje konanie zodpovednosť. 

4.zákon: Výchovné opatrenia za neplnenie si povinností (vrátane prípravy na vyučovanie), nevhodné 

správanie, neospravedlnené hodiny sú: 

zápis do žiackej knižky, 

pokarhanie triednou učiteľkou, 

pokarhanie riaditeľkou školy, 

znížená známka zo správania druhého až štvrtého stupňa. 

 

Vedľajšie zákony 

Nevšímam si deti, ktoré sa predvádzajú. 

Ak mi niekto ubližuje, vyriešim to: 

 Poviem mu: „Prepáč, ubližuješ mi, prosím ťa, prestaň.“ Zájdem za pani učiteľkou. 

 Odídem od neho a venujem sa svojej práci. 

Ak stratím nejakú vec v škole a nenájdem ju ani po prehľadaní triedy a miest, kde by mohla byť, 

oznámim to ihneď pani učiteľke. 

Každý, kto chce žalovať, si musí najskôr zacvičiť 10 žabiakov (drep-výskok). 

Ak bude niekto prichytený pri nosošprtaní, dotyčný si musí na povel: „Nosošprt“ umyť ruky. 

Ak bude niekto prichytený pri nevhodnom vrčaní, či kričaní, bude vylúčený z hry, ktorú sa budú 

môcť všetci hrať. 

 

Práva 

Mám právo na vzdelanie a s radosťou ho využívam, pretože rozvíja moje schopnosti. 

Mám právo mať vlastný názor a povedať, čo si myslím nahlas, keď ma ostatní počúvajú, najlepšie 

po zdvihnutí ruky a vyvolaní. Vtedy si môžem byť istý, že ma počujú naozaj všetci. 

Ak som smädný, napijem sa poriadne a nepoužívam fľašu na ukľudnenie (necuckám ju stále ako malé 

deti fľašku s cumlíkom). 

Mám právo vedieť kritériá môjho hodnotenia a včas poznať svoje hodnotenie. Ak sú rodičia s ním 

nespokojní, do 3 dní po vydaní vysvedčení môžu požiadať o moje komisionálne preskúšanie. 

Ak mám nejaký problém, mám právo na špeciálny spôsob hodnotenia. 

Chyba nie je vina, mám právo pomýliť sa. 

Mám právo oddýchnuť si, keď nevládzem, ak tým neruším ostatných, prípadne neporušujem niektorý 

zákon. Mám právo zúčastniť sa oddychových aktivít ak som z nich z vážnych dôvodov nebol vylúčený. 

Mám právo raz za polrok použiť žolíka, ktorý slúži na zdržanie sa odpovede, keď mám zlý deň a 

necítim sa na odpoveď. Sám sa rozhodnem, či ho využijem na celý deň alebo len jednu vyučovaciu 

hodinu. Ak chce žolíka pri písomke použiť väčšina žiakov triedy, presunie ju pani učiteľka na iný 

termín a povenuje sa ešte opakovaniu učiva. 

Mám právo ísť za pani učiteľkou, keď som niečomu neporozumel, alebo keď ma niečo trápi. 



Mám právo získavať múdrosť.  

Mám právo na súkromie. 

Mám právo povedať „nie“. 

Mám právo používať učebné pomôcky, ak s nimi zaobchádzam podľa platných zákonov a 

nepoškodzujem ich. 

Mám právo obrátiť sa so svojim trápením na pani učiteľku, pani riaditeľku, pani vychovávateľku, 

na svojich rodičov. 

Mám právo viesť si denník a dať ho čítať len tomu, komu chcem, prípadne nikomu.  

Mám právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. 

V oblasti dodržiavanie ľudských práv mám právo byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa 

poskytuje ochrana a pomoc. Preto mám právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických 

zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním. 

 

Hlavné znaky šikanovania: 

1.zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky, 

2.útočníkom môže byť jedna osoba alebo skupina osôb, 

3.incidenty sú opakované, 

4.nepomer medzi útočníkom a obeťou.  

 

Prejavy šikanovania: 

Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika, strkanie, 

kopanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím, ale 

aj prehliadanie a ignorovanie obete. 

 

Prevencia šikanovania: 

1.uplatňovanie demokratického princípu v triede a v škole, vymedzenie dohody o oznamovaní aj 

zárodkov šikanovania, 

2.rešpektovanie požiadaviek a názorov žiakov, rozhovory so žiakmi, 

3.organizovanie prednášok a besied s odbornou komunitou, 

4.rozvíjanie sociálnych kompetencií a komunikačných zručností žiakov. 

 

V prípade potreby pomoci môžem vyhľadať: 

1. triedneho učiteľa, 

2. riaditeľku školy, 

3. ktoréhokoľvek pedagogického zamestnanca. 

Tieto zákony (školský poriadok) boli schválené Pedagogickou radou školy dňa 31.8.2015  a 

nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia.  

V Kechneci dňa 31.8.2015  

Mgr. Ibolya Straussová 

poverená riadením školy 


