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Vnútorný poriadok školy 
 

1. Charakteristika školy 

 
1.1 Sme súkromná základná škola, ktorá funguje od školského roku 2009/2010. Prvé dva 

roky sme boli pobočkou Súkromnej základnej školy Montessori v Bratislave. V máji 2011 
sme získali štatút Cambridge International Centre, ktorý nám umožňuje poskytovať 
vzdelávanie akceptované na celom svete. V júni 2011 nás Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky zaradilo do siete škôl, a tým sme sa osamostatnili 
od Bratislavy. Vznikla prvá trnavská súkromná základná škola.  

1.2 Cieľom školy BESST je poskytnúť žiakom to NAJLEPŠIE v oblasti vzdelania a výchovy, a 
tak umožniť ich osobné naplnenie a úspešné začlenenie sa do spoločnosti.  

1.3 Okrem toho, že v plnej miere napĺňame slovenský Štátny vzdelávací program, 

poskytujeme aj výučbu anglického jazyka, matematiky a prírodných vied podľa 

medzinárodných štandardov University of Cambridge International Examinations. Škola 

dôsledne dodržiava Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo 

vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.  

1.4 Škola je umiestnená v budove Základnej školy na Limbovej ulici č.3 v Trnave.  

1.5 Zriaďovateľom školy je BESST s.r.o, Limbová 3, Trnava.  
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2. Prevádzka školy 

 
Prevádzka školy je denne od 8:00 do 17:00 hod. 

•   8:00 –  8:30 hod.    príprava na vyučovanie 

•   8:30 – 14:30 hod. (resp. 14:55 hod.) vyučovanie, v pondelok začíname o 8:20 hod. 
       povinnou rannou   elipsou 

•   14:30 (resp. 14:55 hod.) –  17:00 hod. školský klub + krúžky 

V prípade záujmu je možné dieťa prihlásiť do ranného klubu (7:00 – 8:00 hod.).  
 

Zvonenie 
 Vyučovacia hodina 1.- 3.ročník 4.-6.ročník 7.-9.ročník   

1. 8:30 – 9:15 8:30 – 9:15 8:30 – 9:15   

2. 9:20 – 10:05 9:20 – 10:05 9:20– 10:05   

3. 10:20 – 11:05 10:20 – 11:05 10:20 – 11:05   

4. 11:10 – 11:55 11:10 – 11:55 11:10 – 11:55   

5.a OBED 12:05 – 12:50 12:05 – 12:50   

5.b / 6.a 12:55 – 13:40 OBED 12:55 – 13:40   

6. 13:45 – 14:30 13:45 – 14:30 OBED   

7.   14:10 – 14:55   

 

 

Školské prázdniny v príslušnom školskom roku sú zverejnené na webovej stránke školy. 
   

V zmysle zákona 245/2008 Z.z. má riaditeľka školy právo počas školského roka udeliť 
riaditeľské voľno v počte 5 kalendárnych dní, a to hlavne z organizačných a prevádzkových 
dôvodov. Termín riaditeľského voľna bude rodičom žiakov oznámený v dostatočnom predstihu. 

Pri plánovaní rodinných výletov a dovoleniek je potrebné rešpektovať termíny prázdnin.             
V prípade, že žiak bude počas obdobia školského vyučovania chýbať z dôvodu výletu či 
dovolenky, nie je povinnosťou učiteľa individuálne vysvetľovať učivo preberané v čase žiakovej 
neprítomnosti. V uvedenom prípade sú za osvojenie si vymeškaného učiva žiakom zodpovední 
rodičia. 

V čase konania štvťročných, polročných, trištvrteročných, koncoročných a 
medzinárodných cambridgeských testov (uvedených v školskom kalendári zverejnenom 
na webovej stránke školy) nie je možné uvoľnenie žiaka z vyučovania na žiadosť rodiča. 

V čase prázdnin, štátnych sviatkov a riaditeľského voľna je školská prevádzka prerušená. 
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3. Škola a rodina 

 

3.1 Vzťah medzi rodičmi a školou považujeme za rovnocenný a partnerský. Sme 
presvedčení, že rodičia a škola by mali spoločne tvoriť jeden tím, ktorého prvoradým 
záujmom je optimálna podpora prirodzeného vývinu dieťaťa.  

3.2 Súlad v prístupe k dieťaťu v škole a v rodine v oblasti výchovy a vzdelávania považujeme 
za veľmi dôležitý z hľadiska optimálneho uspokojovania potrieb dieťaťa. 

3.3 Úloha rodiny: Domov vnímame ako miesto, kde má dieťa možnosť tráviť čas so svojimi 
najbližšími a kde má možnosť venovať sa svojim záľubám. Od rodičov sa očakáva, že 
prejavujú aktívny záujem o prácu a pokrok svojich detí. Rodičia sú so školou v 
pravidelnom kontakte a svojou podporou pomáhajú pedagógom dosahovať výchovno-
vzdelávacie ciele školy. 

3.4 Úloha školy: Škola poskytne dieťaťu bezpečnú a podnetnú atmosféru. Množstvom 
rôznorodých podnetov a dôsledne pripraveným prostredím mu sprostredkuje možnosť 
spoznávať svet a svoje jedinečné miesto v ňom. Žiaci sú vedení k dosahovaniu 
osobného optima vo všetkých oblastiach, k zvedavosti a chuti poznávať a učiť sa, a tým 
plne rozvíjať svoj potenciál. 

 

4. Komunikácia 
 

4.1 Rodičia sú informovaní o výchovno – vzdelávacích výsledkoch, plánovaných podujatiach, 
o organizačných a iných školských záležitostiach prostredníctvom internetovej žiackej 
knižky (IŽK), komunikátora, e-mailu, na web stránke školy alebo na rodičovských 
stretnutiach. Je potrebné, aby rodičia previdelne venovali pozornosť týmto informáciám. 

4.2 Možnosť diskutovať o prospechu svojho dieťaťa, o jeho špecifických potrebách a pod. 
majú rodičia počas konzultačných hodín učiteľa, ktoré má každý učiteľ zverejnené na 
webe. Rodičia si termín musia vopred dohodnúť s učiteľom. Po konzultácii s učiteľom je 
možné dohodnúť sa aj na termíne mimo konzultačných hodín.  

4.3 Po dohode s vedením školy majú rodičia možnosť zúčastniť sa vyučovania (kedykoľvek 
podľa potreby). 

4.4 Škola víta pripomienky k činnosti školy zo strany rodičov. Rodičia ich môžu vyjadriť ústne 
alebo e-mailom adresovaným učiteľom alebo priamo vedeniu školy. Učitelia sú povinní 
bezodkladne tlmočiť pripomienky rodičov vedeniu školy. 

4.5 Škola má vyhradený spoločenský priestor (dolný vestibul) na stretávanie sa a vzájomnú 
komunikáciu rodičov a školský priestor (horný vestibul, chodby pred učebňami, učebne, 
jedáleň, telocvičňu, odborné učebne, priestor pri šatniach) na výchovno - vzdelávaciu 
činnosť. Rodič pri príchode do školy do školského priestoru nevstupuje, dieťa prichádza do 
triedy samé. Pri vyzdvihnutí dieťaťa zo školy rodič čaká na svoje dieťa v spoločenskom 
priestore. Do školského priestoru rodič vstupuje iba v prípade individuálneho vyzdvihnutia 
dieťaťa alebo pri iných odôvodnených príležitostiach. 

4.6 V priestoroch dolného vestibulu sa nachádza recepcia, ktorej účelom je zefektívnenie 
komunikácie s rodičmi. Je miestom poskytovania základných informácií o akciách, 
výletoch, prihlasovania a odhlasovania žiakov, vybavovania odkazov pre učiteľov, 
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poskytovania asistencie pri vybavovaní bežnej agendy, predaj uniforiem, spravovania strát 
a nálezov a i. 

 

5. Dochádzka žiaka do školy 

 

5.1 Dieťa môže prichádzať do priestorov školy od 8:00 hod. Povinný čas prítomnosti žiaka v 
škole je vymedzený rozvrhom jeho triedy.  

5.2 Rodič zodpovedá za to, aby dieťa prišlo do školy včas a aby malo dostatok času pripraviť 
si pomôcky na prvú vyučovaciu hodinu. Každý oneskorený príchod do školy z dôvodu 
meškania sa eviduje a je považovaný za priestupok voči vnútornému poriadku školy. 
Príchod na prvú vyučovaciu hodinu s meškaním viac ako 30 minút, ktoré nebolo 
ospravedlnené zo strany rodiča, je považované za 1 neospravedlnenú hodinu. 

5.3 Pri odchode dieťaťa zo školy sú rodičia povinní prevziať si svoje dieťa v spoločenskom 
priestore školy osobne od učiteľa.  

5.4 Ak si rodič želá, aby dieťa odchádzalo zo školy v sprievode inej osoby, je povinný 
poskytnúť škole svoj písomný súhlas. Ak pôjde o mimoriadne jednorazovo splnomocnenú 
osobu, je potrebné, aby rodičia tento fakt telefonicky alebo osobne oznámili v daný deň na 
recepcii školy a udali identifikačné údaje jednorazovo splnomocnenej osoby (číslo OP).  

5.5 V prípade, že dieťa na želanie rodičov má odchádzať zo školy samo, je nevyhnutné, aby 
rodič odovzdal svoj písomný súhlas s odchodom dieťaťa bez sprievodu. Zodpovednosť 
školy za dieťa sa v takom prípade končí odchodom dieťaťa z priestorov školy.  

5.6 Ak dieťa nie je prihlásené do školského klubu, zákonný zástupca (alebo iná, ním písomne 
poverená osoba) je povinný prísť po dieťa ihneď po skončení vyučovania, najneskôr do 10 
minút od skončenia vyučovania. Po tomto čase bude dieťa odvedené do školského klubu, 
ktorý je spoplatnený. Výnimkou je bezplatná družina v prípade, že jednému zo súrodencov 
sa skončilo vyučovanie skôr a čaká, kým sa skončí vyučovanie aj druhému súrodencovi. 

5.7 Ak dieťa odchádza zo školy počas školského vyučovania, je potrebné vyplniť a odovzdať 
žiadosť o uvoľnenie z vyučovania príslušnému vyučujúcemu, resp. dozorkonajúcemu 
učiteľovi. 

5.8 Ak je dieťa prihlásené na aktivity školského klubu, zákonný zástupca (alebo iná, ním 
písomne poverená osoba) je povinný prísť po dieťa ihneď po skončení školského klubu, 
najneskôr o 17:00 hod. 

5.9 Počas pobytu v škole preberá zodpovednosť za žiaka rodič v týchto prípadoch: 

 po vyzdvihnutí si žiaka od učiteľa/ vedúceho krúžku/ vychovávateľa (v priestoroch 
šatne, školského dvora...), 

 počas vianočného večierka (po programe) a školskej opekačky, 

 v iných prípadoch, o organizácii ktorých bude rodič vopred informovaný. 
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6. Školský klub 

 

6.1 V čase od 7:00 do 8:00 hod. ponúkame rodičom umiestniť dieťa do ranného školského 
klubu s pedagogickým dozorom v priestoroch materskej školy.  

6.2 Rodič môže svoje dieťa prihlásiť na aktivity školského klubu, a to v čase od  skončenia 
vyučovania do 17:00 hod.  

6.3 V prípade záujmu o mimoškolské aktivity je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku platnú 
počas celého školského roka, a zároveň je potrebné uhradiť poplatok podľa aktuálnej 
ceny a splatnosti.  

6.4 Ponuka mimoškolských aktivít je aktualizovaná vždy na začiatku školského roka. Jediná 
výnimka, kedy je možné upravovať a meniť krúžky zo strany rodičov, je mesiac 
september (možnosť vyskúšať si viacero krúžkov), inak je prihláška platná na obdobie 
celého školského roka. 

6.5 Ak sa dieťa zúčastňuje na popoludňajších aktivitách školského klubu, rodič alebo 
zákonný zástupca je povinný prísť po dieťa tak, aby dieťaťu bolo umožnené v pokoji 
ukončiť svoju činnosť a poupratovať po sebe.  

6.6 Pri prihlasovaní dieťaťa na mimoškolské aktivity je potrebné zohľadniť jeho záujmy a 
neprihlasovať ho na aktivity, o ktoré nemá záujem.  

6.7 Žiaci navštevujúci školský klub a krúžky sa riadia týmto Vnútorným poriadkom školy. 
V prípade opakovaného porušenia vnútorného poriadku školy bude dieťa zo školského 
klubu/krúžku vylúčené. 

6.8      Používanie iPadu a mobilného telefónu je v ŠKD zakázané. 
 
 

7. Školský autobus 

 

7.1 Ak si rodič želá, aby dieťa využívalo školský autobus, uzatvorí so školou zmluvu o 
zabezpečení dopravy dieťaťa školským autobusom. Škola poskytuje dopravu školským 
autobusom do školy v meste Trnava (len 1 smer). Škola tiež poskytuje možnosť dopravy 
žiakov z Piešťan do Trnavy a späť. Túto pravidelnú prepravu žiakov zabezpečuje 
vybraný dopravca. Škola túto službu poskytuje v prípade dostatočného záujmu zo strany 
rodičov.  

7.2 Deti, ktoré využívajú školský autobus, sa riadia stanoveným harmonogramom príchodov 
a odchodov autobusu na jednotlivých zastávkach.  

7.3 V prípade, že dieťa pravidelne využívajúce školský autobus, nepôjde v niektorý deň do 
školy školským autobusom, rodič je povinný vopred oznámiť túto skutočnosť vodičovi 
autobusu. Telefónny kontakt na vodiča školského autobusu (p. Solár) je 0907 430 586 
(resp. v súlade s aktualizovanými informáciami na web stránke školy).  

7.4 Počas jazdy školským autobusom sú všetci účastníci povinní dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky, byť pripútaní bezpečnostným pásom, nerušiť vodiča a svojím správaním 
neohrozovať bezpečnosť seba ani ostatných. V prípade, že žiak nebude dodržiavať 
pravidlá správania sa v autobuse, nebude môcť využívať túto službu.  
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7.5 Ak dieťa nie je na zastávke v stanovenom čase, vodič najprv kontaktuje rodičov na 
uvedených telefónnych číslach a po troch minútach odchádza. Opakované meškanie zo 
strany žiaka môže viesť k tomu, že škola nebude túto možnosť ďalej poskytovať. 

 
 

8. Absencia na vyučovaní 

 
8.1 V prípade neprítomnosti dieťaťa rodič/zákonný zástupca ihneď, najneskôr v daný deň do 

8:00 hod., telefonicky oznámi dôvod a predpokladanú dobu jeho neprítomnosti triednemu 
učiteľovi. Po 8:00 hod. rodič/zákonný zástupca žiaka oznamuje absenciu dieťaťa 
triednemu učiteľovi prostredníctvom SMS alebo emailu.  

8.2 Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 
ospravedlňuje rodič/zákonný zástupca žiaka v komunikátore, v časti na to určenej. Vo 
výnimočných prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka 
alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.  

8.3 Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce 
vyučovacie dni, predloží žiak alebo rodič/zákonný zástupca žiaka potvrdenie od lekára 
zapísané v komunikátore.  

8.4 Dieťa je povinné po chorobe dobrať zmeškané učivo do 5 kalendárnych dní. 

8.5 Ak je dieťa neprítomné viac ako tri dni z iných ako zdravotných dôvodov, je rodič povinný 
písomne požiadať riaditeľku školy o uvoľnenie z vyučovania.  

8.6 Ak má dieťa infekčnú chorobu (napr. žltačka, ovčie kiahne, mononukleóza...) alebo 
parazity (vši, hlísty), je nutné, aby rodič ihneď informoval školu o tejto skutočnosti.  

8.7 Prosíme rodičov, aby rešpektovali, že učitelia nesmú žiakovi podávať žiadne lieky. 
Žiakovi počas pobytu v škole nie je dovolené svojvoľne užívať lieky. 

8.8  Učiteľ môže vyzvať rodiča, aby odviedol svoje dieťa domov, ak zistí, že zdravotný stav 
žiaka nie je vhodný na pobyt v škole. Žiadame rodičov, aby nepúšťali deti do školy v 
prípade chorobných príznakov, ako sú napríklad horúčka, zvracanie a pod., a tiež aby 
starostlivo zvážili, či zdravotný stav ich dieťaťa umožňuje jeho pobyt v kolektíve bez 
ohrozenia žiaka samotného, ale aj zdravia ostatných žiakov. 

8.9 Učiteľ môže vyzvať rodiča, aby odviedol dieťa domov prezliecť sa, ak zistí, že žiak prišiel 
do školy tretíkrát v nekompletnej uniforme. 

8.10 Súčasťou vyučovania je okrem telesnej výchovy aj pobyt vonku cez obednú prestávku. 
Z pobytu vonku môže rodič svoje dieťa ospravedlniť výlučne zo zdravotných dôvodov, a 
to písomne prostredníctvom komunikátora alebo osobne na recepcii školy. V závažných 
prípadoch tak môže urobiť aj u triedneho učiteľa ráno po príchode do školy.  

8.11 K žiadosti o oslobodenie z telesnej výchovy je nutné doložiť písomné vyjadrenie lekára.  

8.12 Rodič/zákonný zástupca má právo požiadať o oslobodenie žiaka z akéhokoľvek 
predmetu. K písomnej žiadosti je nutné predložiť oficiálne potvrdenie (napr. od 
športového klubu).  

8.13  V prípade dlhodobej neprítomnosti učiteľa (6 pracovných dní) vedenie školy e-mailom 
informuje rodičov o spôsobe riešenia vzniknutej situácie (napr. určenie zastupujúceho 
triedneho učiteľa, učiteľov hlavných predmetov). 
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9. Stravovanie 

 
Škola poskytuje žiakom kvalitné stravovanie. Žiakov nabádame k dostatočnému príjmu tekutín. 
Rodičov prosíme, aby nás v snahe o zdravé stravovanie podporovali tým, že deťom budú dávať 
na desiatu max. 1 sladkosť za deň. Nápoje zabalené z domu by nemali mať vysoký obsah 
cukru. Školská strava sa vydáva v jedálni v budove základnej školy. Okrem obeda škola 
poskytuje i čerstvú ovocnú šťavu, desiatu a olovrant pre prihlásených žiakov. 
 
Nestravujúci sa žiaci trávia čas obeda s ostatnými žiakmi v školskej jedálni. Na základe 
hygienických predpisov je rodičom vstup do jedálne povolený len v prípade vyzdvihnutia si 
neodhlásenej stravy. 
 

Žiaci pri obede dodržiavajú zásady stolovania a pokyny dozorkonajúcich učiteľov, po 
skonzumovaní jedla odstránia zo stola prípadné nečistoty a stôl uvedú do pôvodného stavu. 
 
V prípade, že žiak oslavuje meniny alebo narodeniny, je dovolené priniesť do školy drobnú 
sladkosť pre spolužiakov (napr. 1 koláčik na žiaka). 
 
Čas podávania stravy: 
 

 ovocná šťava                     09:15 hod. 

 desiata                        10:05 hod. 

 obed                                  11:55 hod. (1.-3.ročník) 
12:50 hod. (4.-6.ročník) 
13:40 hod. (7.-9.ročník) 

 olovrant                        14:30 hod. (resp. 14:55 hod.) 
 
Odhlasovanie zo stravy: 
 

 Odhlasovanie zo stravy je možné len elektornickým spôsobom prostredníctvom stránky 
edupage.  

 Stravu je možné odhlásiť najneskôr do 7:30 hod. v daný deň. 

 Za odhlasovanie zo stravy zodpovedá rodič / zákonný zástupca dieťaťa. Výnimkou sú 
školské výlety a iné akcie školy, kedy žiakov zo stravy odhlasuje za akciu zodpovedajúci 
učiteľ. 

 V prípade ak ročiť dieťa neodhlási včas, je v tento deň možné odobrať stravu do obedára 
v čase od 11.30 do 13.00. 
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10. Školská uniforma 

 

10.1. Všetci žiaci musia navštevovať školu oblečení v kompletnej školskej uniforme. 
 

10.2. Žiaci sú povinní nosiť školské uniformy nielen počas vyučovania, ale aj  pri iných 
príležitostiach, napr. pri reprezentácii školy, na súťažiach, atď. Uniforma nie je povinná 
pri špecifických akciách, o konaní ktorých budú rodičia včas informovaní. V prípade, že 
škola bude vyžadovať oblečenie žiaka v slávnostnej unifome, bude to žiakom oznámené 
v dostatočnom predstihu. 
 

10.3. Časti školskej uniformy sú: 

 polokošeľa s krátkym rukávom (zelená, žltá, biela, modrá), 

 polokošeľa s dlhým rukávom (biela, modrá), 

 mikina flisová (zelená), 

 mikina s kapucňou (tmavomodrá), 

 mikina bavlnená s V- výstrihom (tmavomodrá), 

 pulóver (zelený), 

 sveter (zelený), 

 vesta (zelená), 

 viazanka, 

 sukňa, krátke nohavice (jednoliata tmavomodrá, tmavošedá alebo čierna farba, 
dĺžka minimálne do pol stehien), 

 šatová sukňa (tmavomodrá), 

 blúzka/košeľa s ľubovoľným rukávom (biela), 

 nohavice (tmavomodré jednoliate, tmavošedé, čierne), 

 sako (tmavomodré) – iba pre žiakov 6.-9.ročníka. 
Doplnky k školskej uniforme:  

 pančuchy (jednofarebné vo farbe sukne, biele alebo telové). 
 

10.4. Počas roka sa používajú 2 typy uniforiem (bežná a slávnostná), ktorých jednotlivé časti 
sa dajú zakúpiť buď v škole alebo samostatne (rodič/zákonný zástupca) zabezpečí ich 
zakúpenie mimo školy), viď nasledujúcu tabuľku: 
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Časti uniformy Bežná 
uniforma 

Slávnostná 
uniforma 

V škole 
zakúpiť 

Samostatne 
Zakúpiť 

polokošeľa  
s krátkym rukávom 

ÁNO NIE ÁNO NIE 

polokošeľa 
s dlhým rukávom 

ÁNO NIE ÁNO NIE 

mikina flisová ÁNO NIE ÁNO NIE 

mikina s V- výstrihom ÁNO NIE ÁNO NIE 

pulóver ÁNO NIE ÁNO NIE 

sveter ÁNO NIE ÁNO NIE 

vesta ÁNO ÁNO ÁNO NIE 

viazanka NIE ÁNO ÁNO NIE 

blúzka/košeľa  NIE ÁNO/ÁNO NIE ÁNO 

sukňa/nohavice ÁNO/ÁNO ÁNO/ÁNO ÁNO/NIE ÁNO/ÁNO 

sako (6.-9.ročník) NIE ÁNO NIE ÁNO 

šatová sukňa ÁNO NIE ÁNO ÁNO 

 
10.4. V prípade horúceho počasia majú žiaci povolené aj krátke nohavice (dĺžka minimálne do 

pol stehien). V prípade tropických horúčav recepcia rozosiela rodičom / zákonným 
zástupcom upresnenie ohľadne obliekania žiakov (napr. vyhlásenie dňa bez uniformy). 

10.5. Cenník uniforiem je zverejnený na www.besst.sk. 

10.6. Školskú uniformu ako i ďalšie oblečenie je nutné podpísať, aby bolo možné vrátiť 

oblečenie po nájdení majiteľovi. 

10.7. Žiakovi v nekompletnej školskej uniforme udelí učiteľ sankciu podľa článku D v 11.časti 

Vnútorného školského poriadku - priestupky a opatrenia. Pri treťom porušení bude rodič 

vyzvaný dostaviť sa do školy a žiaka prezliecť. 

http://www.besst.sk/
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11. Práva a povinnosti, kódex správania sa žiaka Súkromnej 

základnej školy BESST 
 

Je veľmi dôležité pozitívne ovplyvňovať hodnotovú orientáciu našich žiakov, ich postoje a 

správanie sa. Jednou z našich priorít je vypestovať vzťah detí k vzdelaniu. Chceme, aby 

pochopili, že objavovanie sveta okolo nich, učenie sa a získavanie vedomostí je v ich vlastnom 

záujme. Snažíme sa žiakov viesť najmä k samostatnosti a zodpovednosti za svoje činy. 

Dodržiavame Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd, taktiež kladieme 

dôraz na príjemné a bezpečné prostredie pre výučbu. 

Veríme, že určené pravidlá správania sa, vhodná pochvala a motivácia nám k tomu môžu veľmi 

pomôcť. V prípade porušení však musíme pristúpiť i k výchovným opatreniam, ktorých účelom 

nie je potrestať žiakov, ale upozorniť ich na chyby a vysvetliť im správny prístup. Pochvaly a 

opatrenia sa udeľujú žiakom priebežne, vyhodnocujú sa vždy za obdobie jedného polroka. Do 

ďalšieho polroka sa pochvaly ani pokarhania neprenášajú. 

 

11.1. Žiak má právo na: 
 
a) uplatňovanie ľudských práv v triede a v škole najmä na: slobodu prejavu, právo na 

informácie, slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, slobodu združovania a 
zhromažďovania na škole, právo na ochranu súkromia, cti a ľudskej dôstojnosti, právo na 
oddych a voľný čas, právo nebyť diskriminovaný, právo na princíp rovnosti a právo na 
spravodlivý proces, 

b) rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, 
c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav 

v rozsahu stanovenom zákonom č. 245/2008 (Školský zákon), 
d) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 
e) individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených podľa §24 - §26  zák. č. 245/2008 

(Školský zákon), 
f) zvolenie do žiackej školskej rady a pôsobenie v nej,  
g) ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,  
h) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, 

zdravotnému stavu a na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (počet a 
dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),  

i) poznanie náplne učebných osnov a tematických plánov učiva na školský rok,  
j) kvalitnú výuku v každom povinnom a voliteľnom predmete,  
k) komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a tolerancie,  
l) slušné vyslovenie svojho názoru a kladenie otázok k preberanej téme,  
m) zdôvodnenie klasifikácie pri jednotlivých odpovediach,  
n) požiadanie o komisionálne skúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom 

zákonného zástupcu),  
o) voľbu voliteľných predmetov z ponúkaného súboru (žiak môže svojím záujmom iniciovať i 

zriadenie ďalších, podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov),  
p) prihlásenie sa na medzinárodné cambridgeské skúšky a ich úspešným absolvovaním 

získanie certifikátu vydaného University of Cambridge International Examinations, 
q) zapojenie sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti organizovanej školou (podľa 

vlastného záujmu).  
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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. 

A. Pravidlá správania sa 
 

Povinnosti žiaka sú nasledovné: 

a) Dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín alebo pokynov 
vyučujúceho, t. j. najneskôr 5 minút pred začiatkom 1. vyučovacej hodiny alebo rannej 
elipsy.  

b) Správať sa zdvorilo k všetkým zamestnancom školy, k iným dospelým osobám, ktoré 
stretne v budove školy, pozdraviť ich.  

c) Byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a 
správať sa v škole aj mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole. 

d) Postaviť sa a pozdraviť pri vstupe učiteľa do triedy (týka sa len žiakov druhého stupňa).  

e) Ospravedlniť sa z nepripravenosti na hodinu (aj z dôvodu choroby) hneď na začiatku 
vyučovacej hodiny, skôr ako učiteľ začne kontrolovať pomôcky alebo DÚ. 

f) Nevyrušovať a nerozptyľovať počas vyučovania pozornosť spolužiakov.  

g) Hlásiť sa počas hodiny zdvihnutím ruky, ak chce niečo povedať, odpovedať alebo na 
niečo sa spýtať. 

h) Na každom zošite uviesť čitateľne a na viditeľnom mieste: názov predmetu, školský rok, 
triedu, svoje meno a priezvisko.  

i) Po skončení vyučovania dať triedu do poriadku a vyložiť stoličky na lavice kvôli 
upratovaniu. Z triedy do šatne odchádzať spoločne v doprovode vyučujúceho.  

j) Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, v priestoroch školy sa 
pohybovať bezpečne a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí.  

k) Ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz alebo zdravotnú 
indispozíciu.  

l) Mať dostatočne pevnú obuv na prezutie, telocvičný úbor na pohybové aktivity a oblečenie 
na pobyt vonku primerane počasiu (žiakovi, ktorý nemá športovú obuv a oblečenie na 
telesnú výchovu, nebude z bezpečnostných a hygienických dôvodov povolené zúčastniť 
sa na športových aktivitách). 

m) Byť v škole upravený a oblečený v čistej a kompletnej uniforme spĺňajúcej štandardy 
uvedené v tomto dokumente.  

n) Mať účes primeraný veku žiaka. Vlasy nesmú padať do očí, dievčatám odporúčame 
upraviť vlasy do copu.  

o) Nenosiť šperky, make-up, nalakované, dlhé ani gélové nechty. U dievčat sú povolené 
jemné náušnice. 

p) Šetriť majetok a zariadenie školy, chrániť ho pred poškodením a hospodárne 
zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. Pri poškodení majetku školy 
z nedbanlivosti, strate učebnice, poškodení alebo strate zapožičaného majetku (napr. 
iPad), túto skutočnosť bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi  a na vlastné náklady 
nahradiť stratený/poškodený kus novým alebo uhradiť škole hodnotu 
poškodenej/stratenej veci. 

q) Ihneď nahlásiť stratu knihy alebo inej veci, ktorá je majetkom školy. Zároveň je potrebné 
uhradiť škole hodnotu stratenej veci. 

r) Podpísať si všetky veci a učebnice, ktoré si prinesie do školy.  

s) Zúčastňovať sa na školských akciách a riadiť sa na nich podľa pokynov učiteľa.  
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t) Počas pobytu v škole a na školských akciách mať mobilný telefón riadne vypnutý a 
odložený v školskej taške, s výnimkou časového obdobia v trvaní 10 minút po skončení 
vyučovania za účelom kontaktovania sa s rodičmi, alebo ak používanie mobilného 
telefónu počas vyučovania bolo povolené zo strany učiteľa. 

 

Žiakom školy nie je dovolené: 

a) Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou predmety ohrozujúce život, 
zdravie a predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.  

b) Nosiť, užívať, predávať a propagovať drogy a iné zdraviu škodlivé návykové látky v škole 
i mimo nej. 

c) Odvrávať, vulgárne, hanlivo sa vyjadrovať na adresu učiteľov, ostatných zamestnancov 
školy a spolužiakov.  

d) Svojím počínaním obmedzovať osobnú slobodu iných žiakov, slovne ich zastrašovať, 
šikanovať, fyzicky alebo psychicky napádať alebo spôsobiť akékoľvek poškodenie ich 
zdravia.  

e) Vstupovať do priestorov zborovne a kancelárií školy bez dovolenia a prítomnosti 
vyučujúceho.  

f) Svojvoľne presúvať zariadenia, nábytok a iné predmety z miestností a spoločných 
priestorov, svojvoľne používať počítač a interaktívnu tabuľu.  

g) Brať mimo školy prístroje a iné predmety vo vlastníctve školy bez súhlasu vyučujúceho.  

h) Prinášať do školy cenné predmety. Mobilný telefón si žiak môže priniesť do školy len na 
vlastnú zodpovednosť. Škola nezodpovedá za stratu cenností, peňazí a iných 
hodnotných predmetov. Rodičom/zákonným zástupcom žiakov tiež neodporúčame nákup 
oblečenia s vyššou peňažnou hodnotou na každodenné nosenie v škole. Škola nenesie 
zodpovednosť za prípadné poškodenie oblečenia žiakov. Žiaci sú na začiatku školského 
roka poučení o ochrannom oblečení vyžadovanom v rámci určitých vyučovacích hodín 
(napr. výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, techniky, prírodovedných predmetov).  

i) Siahať na/poškodzovať majetok iných spolužiakov, prípadne iných osôb. Požičanie si 
cudzích vecí bez dovolenia považujeme za krádež, ktorá nie je prijateľná a zodpovedá 
najprísnejším trestom.  

j) Fotografovať spolužiakov, učiteľov, natáčať videá počas pobytu v škole a na školských 
akciách bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľa školy. Prísne sa zakazuje uverejňovať 
fotografie a videá svojich spolužiakov a učiteľov bez predchádzajúceho súhlasu zo strany 
dotknutých osôb. 

k) Hrať sa na iPade hry, počúvať hudbu cez slúchadlá, sledovať filmy. 

l) Svojvoľne sa pohybovať v priestoroch školy bez dozoru vyučujúceho alebo 
predchádzajúceho súhlasu učiteľa. 

m) Vykláňať sa z okien, zdržiavať sa pri nich počas vetrania, vyhadzovať z nich akékoľvek 
predmety a odpadky, behať po chodbách školy.  

n) V priestoroch školy žuť žuvačku, konzumovať jedlo počas vyučovacích hodín. 

o) Manipulovať so žalúziami. Obsluhuje ich žiak poverený učiteľom.  

p) Vykláňať sa zo zábradlia na schodištiach, šmýkať sa po nich, sadať na ne, sedieť na 
schodoch.  

q) Bezdôvodne opustiť školu počas trvania vyučovania alebo školského klubu, ak ho žiak 
navštevuje. 

r) Fajčenie je zakázané v celom areáli školy pre všetky osoby. 
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s) Odpisovať od spolužiakov počas písomiek a testov, opisovať domáce úlohy, našepkávať 
spolužiakom. 

 

B. Pochvala a motivácia 
 
1. Bežná pochvala učiteľom 

Bežnú pochvalu udeľuje učiteľ počas školského roka: 

 za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy žiaka v rámci triedy, 

 za úspešnú prácu žiaka nad rámec povinností v prospech kolektívu, 

 za aktívnu účasť žiaka na súťažiach, olympiádach triedneho alebo školského kola, 

školských akciách a projektoch. 

Forma pochvaly - ústna pochvala od učiteľa pred kolektívom triedy, písomná pochvala 

zaznamenaná do komunikátora a do internetovej žiackej knižky (IZK). 

 

2. Pochvala triednym učiteľom 

Pochvalu udeľuje triedny učiteľ po skončení hodnotiaceho obdobia: 

 za mimoriadny výkon v určitej oblasti v rámci ročníka, 

 za vzorné správanie a dosiahnutie prospechu „prospel s vyznamenaním“ 

s priemerom 1,00, 

 za reprezentáciu školy na obvodnom alebo okresnom kole súťaže (úspešný riešiteľ 

bez umiestnenia). 

Forma pochvaly - ústna pochvala od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, písomná 

pochvala zaznamenaná do IZK a zároveň do katalógového listu žiaka 

v triednom výkaze, za 1. polrok ako príloha k Výpisu známok, za 2. polrok 

ako príloha k Vysvedčeniu.  

 

3. Pochvala riaditeľom školy 

Pochvalu udeľuje riaditeľ školy po skončení hodnotiaceho obdobia: 

 za mimoriadny výkon alebo príkladný čin v rámci školy, 

 za dosahovanie vynikajúcich výsledkov počas celého štúdia, 

 za úspešnú reprezentáciu školy, t.j. umiestnenie v okresnom alebo vyššom kole 

súťaže (zvyčajne top 3), 

 za vzornú reprezentáciu školy v rámci medzinárodných projektov (individuálny alebo 

skupinový výkon).  

Forma pochvaly - ústna pochvala od riaditeľa školy pred kolektívom školy, následné odovzdanie 

diplomu prípadne aj vecnej ceny, písomná pochvala zaznamenaná do  IZK 

a zároveň do katalógového listu v triednom výkaze, za 1. polrok ako príloha 

k Výpisu známok, za 2. polrok ako príloha k Vysvedčeniu. 
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C. Motivačný systém BESST 
 

Svedomitým prístupom, ale aj plnením zaujímavých úloh žiaci počas roka získavajú skúsenosti, 
spoznávajú nové veci. Stretávajú sa s úlohami z rôznych oblastí – od čítania slovenskej či 
anglickej literatúry, cez písanie poviedok a básní až po návštevy jaskýň či rôznych kultúrnych 
podujatí. Postupne získavajú body a ocenenia. 
 
Veríme, že ak sa žiaci naučia usilovne a zodpovedne pristupovať k svojim povinnostiam voči 
škole, neskôr k nim budú pristupovať rovnako svedomito, či už to bude doma, medzi kamarátmi, 
alebo neskôr v dospelosti v práci, vo vlastnej rodine. 
 
 
Prečo používame motivačný systém: 

- aby sme žiakov motivovali k učeniu aj k mimoškolským aktivitám, 
- aby sme žiakov viedli k samostatnosti, tvorivosti, iniciatívnosti, 
- aby sa žiaci učili spolupracovať a pracovať v tímoch, 
- aby sme žiakom spestrili a obohatili výchovno - vzdelávací proces. 

 
Motivačný systém Besst je dobrovoľný, žiaci sa do neho zapájajú podľa vlastného záujmu. 
Skupinové akcie v rámci Motivačného systému sú povinné. Podrobné pravidlá jeho fungovania 
sú vysvetlené v samostatnom dokumente zverejnenom na webovej stránke školy v sekcii 
Dokumenty. 
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D. Priestupky a opatrenia  

STUPEŇ TYP PORUŠENIA VNÚTORNÉHO PORIADKU 
ŠKOLY (VPŠ) 

ZÁPIS PORUŠENIA VPŠ 

 0
. s

tu
p

eň
 

 žiak nemá domácu úlohu, (žiak je povinný na 
nasledujúcu hodinu domácu úlohu 
dopracovať a priniesť) 

 žiak nemá pomôcky, nie je pripravený na 
vyučovanie 

 žiak narúša vyučovací proces svojím 
správaním (verbálnym, neverbálnym, 
žuvaním žuvačky, ignorovaním pozdravenia) 

 žiak mešká na prvú vyučovaciu hodinu a je 
ospravedlnený rodičom 

 učiteľ nerobí zápis do IZK ani do 
komunikátora 

  
 

1
. s

tu
p

eň
 

 žiak slovne napáda spolužiakov, posmieva sa  

 žiak po zvonení na vyučovaciu hodinu nie je 
v triede (po zvážení učiteľa)  

 žiak nie je odetý v kompletnej uniforme a 
upravený 

 žiak nemá vypnutý mobil 

 žiak nemá mobil uložený v taške 

 žiak nedodržiava pokyny učiteľa pri práci 
s iPadom  

 žiak sa hrá na iPade počas pobytu v škole 

 žiak mešká na prvú vyučovaciu hodinu bez 
ospravedlnenia rodičom 

 viacnásobné drobné porušovania vnútorného 
poriadku školy 

 opakovanie priestupkov 0. stupňa 

 učiteľ ihneď urobí zápis do IZK (váha 
záznamu je jeden) a zároveň žiak dostane 
zápis do svojho komunikátora (podpíše 
učiteľ), vyžaduje sa podpis rodiča 
 

 

2
. s

tu
p

eň
 

 žiak odvráva učiteľovi, zamestnancovi školy, 
ignoruje učiteľa, zamestnanca  školy, 
nerešpektuje pravidlá správania 

 žiak fyzicky napáda spolužiakov 

 žiak podvádza a klame (opisuje, našepkáva ) 

 žiak sa vulgárne vyjadruje  

 žiak poškodzuje školský majetok 

 žiak zverejní fotografiu alebo  video 
z prostredia školy bez predchádzajúceho 
súhlasu vedenia školy 

 opakovanie priestupkov 1. stupňa 
 

 

 učiteľ ihneď urobí zápis do IZK (váha 
záznamu je dva) a zároveň žiak dostane 
zápis do svojho komunikátora (podpíše 
učiteľ), vyžaduje sa podpis rodiča 

 učiteľ bezodkladne informuje vedenie 
školy o priestupku 2. stupňa 
 

3
. s

tu
p

eň
 

 žiak zanedbáva povinnú školskú dochádzku 
(10 neospravedlnených hodín) 

 žiak šikanuje alebo vydiera spolužiakov 

 žiak požíva alkohol, cigarety, omamné latky, 
drogy 

 žiak závažne porušuje Vnútorný poriadok 
školy 

 opakovanie priestupkov 2. stupňa  

 učiteľ ihneď urobí zápis do IZK (váha 
záznamu je tri) a zároveň žiak dostane 
zápis do svojho komunikátora (podpíše 
učiteľ), vyžaduje sa podpis rodiča 

 učiteľ bezodkladne informuje vedenie 
školy o priestupku 3. stupňa 
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RIEŠENIE PORUŠENIA VPŠ 
udelenie potrestania, resp. kombinácie potrestaní 
 ústne napomenutie a vysvetlenie 
 

 ústne napomenutie a vysvetlenie 

 odobratie obednej prestávky (15 až 30 minút z pobytu vonku) 

 upratovanie (cez prestávku či po vyučovaní) 

 škola po vyučovaní (5 – 15 minút) 

 ak žiak porušil VPŠ v súvislosti s mobilným telefónom, učiteľ žiakovi mobilný telefón odoberie a odovzdá 
ho triednemu učiteľovi. Žiak si mobilný telefón vyzdvihne po skončení vyučovania 

  ak žiak  vyhotovil fotografie alebo videá spolužiakov alebo učiteľov, je povinný bezodkladne ich vymazať 

 ak žiak druhýkrát porušil pravidlá o používaní iPadov, bude potrestaný zablokovaním needukačného 
obsahu iPadu na 1 mesiac 

 

 ústne napomenutie a vysvetlenie zo strany učiteľa 

 odobratie obednej prestávky (15 až 30 minút z pobytu vonku) 

 upratovanie (cez prestávku či po vyučovaní) 

 škola po vyučovaní (5 – 45 minút, nutné  vopred telefonicky informovať rodičov) 

 vylúčenie z hodiny, resp. z celého dňa  

 telefonát domov  

 pohovor u riaditeľky školy 

 ak žiak nie je oblečený v uniforme po tretíkrát, učiteľ ihneď kontaktuje rodiča, aby prezliekol svoje dieťa do 
kompletnej uniformy 

 podľa závažnosti konzultácia s rodičmi, individuálne riešenie, ktoré môže viesť k pokarhaniu triednym 
učiteľom, resp. k ďalším výchovným opatreniam 

 ak žiak tretíkrát porušil pravidlá o používaní iPadov, bude potrestaný zablokovaním needukačného obsahu 
iPadu na 1 rok 

 ústne napomenutie a vysvetlenie a okamžité riešenie s vedením školy 

 vylúčenie z vyučovacej hodiny, resp. vylúčenie žiaka zo školy na celý deň, prípadne vylúčenie 
z vyučovania/školskej dochádzky na 3 dni 

 telefonát rodičom 

 pohovor u riaditeľky školy 

 osobná  konzultácia s rodičmi, individuálne riešenie, ktoré môže viesť k pokarhaniu triednym učiteľom, 
resp. ďalším výchovným opatreniam až po vylúčenie zo školy  
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12. Prevencia školy voči šikanovaniu 

 
12.1 Základným preventívnym opatrením našej školy je osvojenie si základného princípu 

„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“  

12.2 S podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania ako antisociálneho 
správania sa jednotlivcov i skupín oboznamujeme všetkých žiakov a zamestnancov 
školy.  

12.3 Pre žiakov, pedagogických zamestnancov i rodičov je potrebné vedieť, že tieto formy 
správania sa nie sú neškodným humorom a zábavou. Mali by sa oboznámiť 
predovšetkým s negatívnymi dôsledkami šikanovania, a to tak pre jeho obete ako i pre 
agresorov. Za mimoriadne nebezpečnú považujeme tendenciu podceňovať počiatočné 
prejavy šikanovania.  

12.4 V rámci účinnej prevencie šikanovania:  

• vytvárame pozitívnu klímu v škole;  

• učíme, povzbudzujeme deti, aby sa nebáli riešiť akékoľvek svoje problémy s učiteľmi, 
rodičmi;  

• pracujeme na rozvíjaní úzkej spolupráce medzi žiakmi, zamestnancami školy a rodičmi;  

• informujeme pedagogických zamestnancov, žiakov aj rodičov o tom, čo robiť v prípade, 
že sa dozvedia o akejkoľvek forme šikanovania;  

• zabezpečujeme vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä prostredníctvom 
triedneho učiteľa;  

• spolupracujeme so školskou psychologičkou a s odborníkmi z odborných pracovísk 
poradenských a preventívnych služieb. 

 

13. Hodnotenie 

13.1 Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na 
hodnotenie  žiakov základnej školy vydaným MŠVVaŠ SR. 

Konkretizáciu podmienok hodnotenia v jednotlivých predmetoch je možné nájsť 
v Školskom vzdelávacom programe. 

13.2 Počas školského roka hodnotíme všetky predmety percentami, prípadne počtom chýb. 

Známky majú rozličnú váhu podľa ich dôležitosti (1, 2 alebo 3). Podrobnejšie vysvetlenie 

je uvedené v podmienkach hodnotenia za jednotlivé predmety v Školskom vzdelávacom 

programe. Etickú a náboženskú výchovu hodnotíme slovom absolvoval/absolvovala. 

Percentuálne hodnotenie      Známka: 
 

100% - 90%    1 
89%   - 75%    2 
74%   - 50%    3 
49%   - 25%    4 
24%   -   0%    5 
 

13.3 Žiakov motivujeme k čo najväčšej snahe a dávame im možnosť známky si opraviť. 

Umožňujeme žiakom priebežné poznanie, že chyba sa môže vyskytnúť pri každej ľudskej 

činnosti. S chybou pracujeme tak, aby žiakov motivovala k väčšiemu sústredeniu 
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a k dôslednejšej kontrole svojej práce. Zároveň chceme, aby žiakovi ukázala jeho 

schopnosti nedostatky odstraňovať. Preto má žiak vždy možnosť si svoje neúspešné 

hodnotenie po dohode s vyučujúcim plne opraviť. Táto možnosť slúži ako motivácia 

k učeniu, ale nie je možné zneužívať ju a nepracovať priebežne. V podobných, stále sa 

opakujúcich prípadoch, vyučujúci žiakovi opravu neumožní. 

13.4 Počas dňa, v ktorom žiaci píšu test s váhou 3 (max. jeden za deň), nesmú byť skúšaní a 
ani inak hodnotení z ostatných predmetov.  

13.5 Počas dňa, v ktorom žiaci píšu test s váhou 2 (max. jeden za deň), počet ústnych 
odpovedí a päťminútoviek nie je obmedzený.  

13.6 U žiakov 1.-2. ročníka sa hodnotenie uvádza v komunikátore aj v IZK, u žiakov 3.-
9.ročníka sa uvádza len v IZK. U všetkých žiakov komunikátor slúži na ospravedlnenie od 
lekára, zápis porušení Vnútorného poriadku školy, komunikáciu o aktivitách školy 
a oznamy rodičom, ktoré rodič potvrdzuje svojím podpisom.  

13.7 V deň svojich narodenín a menín má žiak právo využiť možnosť nebyť skúšaný ústne ani 
písomne. Táto možnosť sa nedá využiť v prípade skúšaní oznámených vopred.  

13.8 Stupnica hodnotenia je rovnaká pre všetky ročníky, percentá zaokrúhľujeme na celé 
čísla.  

13.9 Naša škola poskytuje vzdelanie v dvoch jazykoch, v slovenskom a v anglickom. Pri 
prestupe žiakov do našej školy zohľadňujeme, či sa prestupom žiaka zmenil vyučovací 
jazyk, v ktorom sa žiak vzdeláva v škole BESST. Ak sa vyučovací jazyk zmenil, k žiakovi 
pristupujeme individuálne a na základe žiadosti rodiča vypracovávame pre žiaka 
Individuálny učebný plán (ďalej IUP). 

13.10 Pristupujúci žiak druhého až deviateho ročníka sa hodnotí počas prvých dvoch 
hodnotiacich období v predmetoch vyučovaných v predchádzajúcej škole v inom 
vyučovacom jazyku ako v škole BESST najmenej takou úrovňou prospechu, akou bol 
žiak hodnotený z daného predmetu na poslednom vysvedčení z predchádzajúcej školy. 
Ak žiak takýto predmet v predchádzajúcej škole nemal, na vysvedčení sa v škole BESST 
hodnotí stupňom absolvoval. Počas ďalších dvoch hodnotiacich období sa žiak hodnotí 
miernejšie, v súlade s kritériami stanovenými v IUP žiaka. 

13.11 Žiak, ktorý sa zúčastnil školského výletu alebo inej školskej akcie končiacej po 19:00 
hod., je na ďalší deň vyučovania ospravedlnený z prípravy na vyučovanie. Žiak je tiež 
ospravedlnený z prípravy na vyučovanie na ďalší deň po viacdňovom výlete. (Ak sa žiak 
vráti z výletu v sobotu, na pondelok už ospravedlnený nie je).  

 

 

14. Domáce úlohy 

 

 Streda je dňom bez úloh. To znamená, že v stredu sa nedávajú žiadne domáce úlohy na 
štvrtok. V stredu môže byť zadaná domáca úloha, ktorej splnenie nie je vyžadované v 
nasledujúci deň. Trieda má možnosť zvoliť si po dohode s triednym učiteľom iný deň bez 
úloh namiesto stredy. 

 V období písania štvrťročných testov sa domáce úlohy žiakom nedávajú. Domácu úlohu 
však učiteľ môže zadať v prípade, ak je úloha súčasťou prípravy na štvrťročný test.  

 Prosíme rodičov, aby dohliadli na to, aby žiaci chodili do školy pripravení. V prípade 
akýchkoľvek problémov pri domácej príprave je potrebné kontaktovať vyučujúceho, 
prípadne riaditeľku školy. 
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 Domáce úlohy sa zapisujú do komunikátora. 

 Domáce úlohy na prázdniny sa zadávajú v primeranom rozsahu. 

 Žiakom odporúčame, aby si učebnice nosili podľa odporúčaní učiteľov a zbytočne 
neprenášali knihy, ktoré nepotrebujú, domov a do školy. Žiaci, ktorí majú ipady, si môžu 
príslušné strany z učebnice nafotiť. 
 

15. Parkovanie 

 

Rodičom odporúčame parkovať v areáli školy vo vyhradených priestoroch, aby v priestore cesty 

pred školou nevznikali dopravné zápchy. Zároveň rodičom odporúčame, aby neparkovali na 

označenej žltej čiare na ceste, ale aby využili možnosť zastavenia na prerušovanej žltej čiare 

pred školou, kde môžu na chvíľu zastaviť, aby dieťa z vozidla vystúpilo. Takýto spôsob 

vykladania detí z vozidla značne urýchli a odľahčí premávku a parkovanie na zadnom 

parkovisku školy. 

Upozorňujeme rodičov, že parkovisko školy je verejným priestorom a odporúčame im, aby 

svojím konaním nedávali páchateľom zámienku na vniknutie do motorového vozidla a 

nenechávali si vo vozidle cenné predmety (kabelka, mobil, notebook a pod.) na viditeľnom 

mieste, a to aj v prípade, ak vozidlo opúštajú len na pár minút.  

 

16. Platby 

 

16.1  Školné  

Školné za nasledujúci mesiac sa uhrádza mesačne na číslo účtu 4013845705/7500, IBAN: 
SK80 7500 0000 0040 1384 5705 do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca v súlade so Zmluvou 
o vzdelávaní (napr. za október do 15. septembra). Do variabilného účtu uvádzajte vždy ID 
žiaka, do špecifického symbolu mesiac a rok, za ktorý sa platba realizuje. Do poznámky treba 
uviesť účel platby a meno žiaka. 
 
Napr.  VS: 1111 (ID žiaka) 
  ŠS: 092016 (mesiac a rok) 

Pozn.: školné Kováč (účel a meno) 

 školné pre primárne vzdelávanie (1. – 4.ročník)  270 eur/mesiac (platí sa 12 mesiacov) 

 školné pre nižšie stredné vzdelávanie (5. – 9.ročník)  310 eur/mesiac (platí sa 12 
mesiacov) 
 

 

16.2  Školský klub 
 

Školský klub sa uhrádza mesačne na číslo účtu 4013845705/7500, IBAN: SK80 7500 0000 
0040 1384 5705 v 1. deň daného mesiaca (za september do 30. septembra, za október do 1. 
októbra, za november do 1.novembra atď.). Ako variabilný symbol je potrebné uviesť ID žiaka. 
Do poznámky treba uviesť účel platby (napr. školský klub 9/2016 Kováč). 

 Poplatok za využívanie školského klubu (školský klub vrátane krúžkov) počas celého 
týždňa je 95€/mesiac + prípadný príplatok za spoplatnené krúžky.  
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 Poplatok za využívanie šk. klubu (družina vrátane krúžkov) počas jedného dňa v týždni 
(napr. všetky pondelky) je 20€/mesiac + prípadný príplatok za spoplatnené krúžky.  

 Prihlasovanie do šk. klubu prebieha na začiatku školského roka. 

 Prihlásenie na krúžok je záväzné. 

 Vyskúšať a zmeniť krúžok je možne počas mesiaca september, počas ďalších mesiacov 
je krúžok pre dieťa záväzný. 

 Absenciu na krúžku je potrebné nahlásiť a ospravedlniť vopred  u vedúceho záujmového 
útvaru, ktorý dieťa navštevuje. 

 Trvalé odhlásenie dieťaťa z ŠKD (krúžku) je možné s mesačnou výpovednou lehotou. 
Výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, kedy rodič 
písomne požiadal o odhlásenie dieťaťa z krúžku. Výnimka je mesiac september, počas 
ktorého je možné robiť akékoľvek zmeny. 

 Pri spoplatnených krúžkoch sa príplatok platí len za skutočne odučené hodiny plus za 
hodiny, na ktoré učiteľ  bol k dispozícii, ale žiak neprišiel. Príplatky sa platia spolu s 
platbou za školský klub (pri platení sa predpokladá, že mesačne bude príplatkový krúžok 
odučený štyrikrát).  

 V prípade, že škola zruší prevádzku klubu viac ako jedenkrát v mesiaci, bude alikvotná 
časť základného poplatku vrátená (t.j. ak bude prevádzka klubu zrušená jeden deň v 
mesiaci, škola nevráti nič, ak bude prevádzka zrušená tri dni v mesiaci, škola vráti časť 
základného poplatku za dva dni).  

 Nepríplatkový i spoplatnený krúžok môže škola nahradiť iným krúžkom, resp. školským 
klubom. V tomto prípade sa školský klub nepovažuje za zrušený.  

 Ak pri príplatkových krúžkoch boli odučené menej ako 4 hodiny mesačne, príplatok sa 
rodičom vráti za každý neposkytnutý krúžok v zúčtovacích termínoch na účet rodiča 
(základný poplatok za krúžok rodičom nevraciame).  

 Zúčtovanie za školský klub a krúžky sa realizuje v dvoch termínoch, a to k 31.12. a k 
30.6. 

 Ranný školský klub je bezplatný. 

 

16.3  Nevyzdvihnutie si dieťaťa načas 
 

Ak si rodič nevyzdvihne dieťa zo školy načas, dieťa bude zaradené do školského, prípadne 
večerného klubu. Za každú začatú hodinu je poplatok 5 eur. Vyzdvihnutie načas znamená: 
 

 do 10 minút po skončení vyučovania posledného súrodenca,  

 po skončení školského klubu do 17:00 hod. 
 

 

16.4  Školský autobus 
 

Školský autobus sa uhrádza mesačne na číslo účtu 4013845705/7500, IBAN: SK80 7500 0000 
0040 1384 5705 v 1. deň daného mesiaca (za september do 10 septembra, za október do 1. 
októbra, za november do 1.novembra atď.). Pri platbe prosíme použiť ako variabilný symbol ID 
žiaka, do špecifického symbolu mesiac a rok, za ktorý sa platba realizuje (napr. 092016). Do 
poznámky treba uviesť účel platby (napr. autobus 9/2016 Kováč). V prípade, že viac ako raz za 
mesiac autobus neprišiel, vrátime rodičom alikvotnú časť poplatku za autobus. Ak autobus 
neprišiel dvakrát, rodičom sa vracia sa poplatok za jeden deň. 



 

Vnútorný poriadok školy 23 

Cena ranného rozvozu školským autobusom v Trnave je 30 eur/mesiac. 

Cena ranného a poobedňajšieho rozvozu autobusom medzi Piešťanmi a Trnavou bude 
upresnená v samostatnej zmluve.   
 
 

16.5  Školská strava 
 

Poplatok za stravu sa uhrádza mesačne na číslo účtu 4014275265/7500, IBAN: SK56 7500 
0000 0040 1427 5265 v 1. deň daného mesiaca (za september do 10. septembra, za október 
do 1. októbra, za november do 1.novembra atď.). Do variabilného symbolu uvádzajte vždy ID 
žiaka, do špecifického symbolu mesiac a rok, za ktorý sa platba realizuje (napr.092016). Do 
poznámky treba uviesť účel platby (napr. strava 9/2016 Kováč). Každý mesiac sa platí rovnako, 
20x stravná jednotka. Zúčtovanie za školské stravovanie sa realizuje v dvoch termínoch podľa 
skutočného počtu objednanej stravy. Termíny vyúčtovania za stravu sú 31.12. a 30.6. 
Zúčtovanie sa realizuje vrátením preplatku na účet rodiča. 
 

Cena stravy je nasledovná: 

 obed                               2,20 eur  

 ovocná šťava                 0,50 eur  

 desiata                            0,45 eur  

 olovrant                          0,35 eur  

Mesačná platba za stravu sa vypočíta nasledovne: 20x2,20 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 
20x0,35 (olovrant) + 20x0,5 (ovocná šťava). 
 

16.6  Školské výlety, exkurzie 
 

Záväznou prihláškou na školskú akciu sa rodič zaväzuje uhradiť poplatok uvedený v prihláške. 
Ak sa dieťa zo zdravotných alebo osobných dôvodov akcie nezúčastní, poplatok (alebo jeho 
alikvótna časť) bude rodičovi vrátený iba vtedy, ak sa týmto nezvýši poplatok za akciu pre deti, 
ktoré sa akcie zúčastnia a príslušná organizácia ho škole vráti.  
 
 

16.7  Ostatné platby 

 Nenávratný registračný poplatok vo výške 150 eur sú rodičia povinní uhradiť najneskôr 

do 14 dní od podpisu zmluvy na účet školy. Registračný polplatok sa platí iba raz za celé 

štúdium v školách zriadených zriadovateľom BESST, s.r.o. 

 Poplatok za učebné materiály 95 eur sa uhrádza vždy na začiatku školského roka. Tento 

poplatok pokrýva náklady na pracovné zošity, zošity a poplatok za zapožičanie 

anglických učebníc.   

 

17.  Záverečné ustanovenia 

 
Tento Vnútorný poriadok je zverejnený na webovej stránke školy.  

Vnútorný poriadok nadobúda účinnosť od 1.9.2016.  



 

24  Vnútorný poriadok školy 

Tento interný predpis je možné podľa potreby dopĺňať, meniť a upravovať len po prerokovaní v 
pedagogickej rade a so súhlasom riaditeľky školy.  

 
Trnava 1.9.2016 
                                                                                                  Ing. Katarína Ondreičková 
                                                                                                         riaditeľka školy 
 

 

Stručný prehľad kontaktov, platieb a účtov 

 
Kontakty: 
 
Riaditeľka školy  Ing. Katarína Ondreičková ondreickova@besst.sk 0905 829 653 

Zástupkyňa pre ŠKD  Mgr. Anna Martišovičová martisovicova@besst.sk 0917 951 353 

Zástupkyňa riaditeľky 1.st. Mgr. Iveta Sekáčová  sekacova@besst.sk  0907 712 211 

Zástupkyňa riaditeľky 2.st. Mgr. Eva Polláková  pollakova@besst.sk  0907 712 211 

Manažérka   Ing. Anna Harvillová  harvillova@besst.sk  0917 147 931 

Ekonómka   Ing. Eva Štefunková  stefunkova@besst.sk  0917 600 848 

Recepcia   Marta Benovičová  recepcia@besst.sk  0908 299 018 

Školská jedáleň  Erika Krajčovičová  strava@besst.sk  0917 953 282 

 
Mesačné platby: 
        splatnosť  splatnosť za 
Druh platby    číslo účtu  za september      ostatné mesiace      

Školné (12 mes.)   4013845705/7500    15.8.     15. deň predchádz. Mesiaca 
    IBAN: SK80 7500 0000 0040 1384 5705 

Školský klub (10 mes.)  4013845705/7500    30.9.            1. deň príslušného mesiaca 
    IBAN: SK80 7500 0000 0040 1384 5705 

Školský autobus (10 mes.)  4013845705/7500    10.9.        1. deň príslušného mesiaca 
    IBAN: SK80 7500 0000 0040 1384 5705 

Školská strava (10 mes.)  4014275265/7500    10.9.        1. deň príslušného mesiaca 
     IBAN: SK56 7500 0000 0040 1427 5265 
 
Jednorazová (ročná) platba: 
 
Druh platby    číslo účtu    splatnosť  

Školné (12 mes.)   4013845705/7500   15.8. 
    IBAN: SK80 7500 0000 0040 1384 5705 

Školský klub (10 mes.)  4013845705/7500   30.9. 
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    IBAN: SK80 7500 0000 0040 1384 5705 

Školský autobus (10 mes.)  4013845705/7500   10.9. 
    IBAN: SK80 7500 0000 0040 1384 5705 

Školská strava (10 mes.)  4014275265/7500   10.9. 
     IBAN: SK56 7500 0000 0040 1427 52 
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