
V súlade s § 58 odst 3 zákona č. 245/2008 (školský zákon), riaditeľka Spojenej školy 

Kráľovnej pokoja, ktorej organizačnou zložkou je aj ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Žiline, vydáva 

tento  

 

DODATOK č. 1 

k školskému poriadku pre žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Žiline  

zo dňa 27. 8. 2019 pre školský rok 2019/20 

 

9. Ochranné opatrenia 

 

1. 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, 

riaditeľka školy  môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z 

výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti 

pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy bezodkladne privolá: 

a) zákonného zástupcu,  

b) zdravotnú pomoc,  

c) Policajný zbor. 

 

2. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam. 

 

Pri podozrení  zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je riaditeľka školy  povinná 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca 

dieťaťa trvalý pobyt  (v súlade  s § 5 ods.11 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe             

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov).          

Ak žiak vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec 

povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6           

v súlade   s § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve   a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa 

školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín              

bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľa školy podáva podnety    

na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace  s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže 

v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona    č. 300/2005  Z. z. (Trestný zákon).  

 

 

10.  Doplnok k priestupkom 

 

A. Bežné priestupky: 

 zabúdanie učebných pomôcok,  

 zabúdanie žiackej knižky,  

 zabúdanie prezuviek,  úbor na TV a pod.  

 



B. Závažné priestupky:  

 vyrušovanie na hodinách,  

 bezdôvodné opustenie školy,  

 nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,  

 prepisovanie známok,  

 klamstvo,  

 podvody,  

 používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, 

prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.  

 

C.  Mimoriadne závažné priestupky :  

 šikanovanie žiakov (aj slovné), 

 arogancia,  

 drzosť,  

 fyzické ublíženie,  

 krádež, fajčenie,  

 alkohol,  

 drogy,  

 ničenie školského zariadenia a pod.  

 

 

11.  Záver 

 

1. V prípade závažného priestupku alebo závažného porušenia školského poriadku sa nemusí              

v odôvodnených prípadoch dodržať hierarchia  (postup) výchovných opatrení.  

2. Výchovným opatreniam predchádza prevencia. Každé porušenie školského poriadku sa 

posudzuje individuálne. Pri riešení porušenia školského poriadku triedny učiteľ úzko 

spolupracuje so zákonnými zástupcami žiaka, pedagógmi školy, výchovným poradcom, 

vedením školy, školským špeciálnym pedagógom, CPPP a P, políciou a pod..  

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

potrebami.  

 

 

Dodatok č. 1  

bol prerokovaný pedagogickou radou 29.10.2018, účinnosť nadobúda 1. 11. 2019 

 

   

 

 

Ing. Anastázia Strečková 

                   riaditeľka školy 

 


