
Základná škola Mojmírova , 921 01 Piešťany

Kritéria na výchovné opatrenia

Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za
záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi
spolužiakmi. Zaznamenávajú sa do triednych výkazov.

Pochvala od triedneho učiteľa

- vzorná dochádzka do školy počas školského roka /nulová absencia /
- vynikajúce študijné výsledky za dané obdobie
- reprezentácia triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.
- práca pre triedny kolektív

Pochvala od riaditeľa školy

- reprezentácia školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.
- študijný priemer do 1,2 v priebehu navštevovania ZŠ
- umiestnenie na prvom mieste v školských súťažiach a účasť v krajskom kole
- záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod.

Pochvala od riaditeľa školy s vecnou odmenou

- študijný priemer 1,00 v priebehu navštevovania ZŠ
- umiestnenia na 1. – 10. mieste v krajskej súťaži
- účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád
- významný spoločenský čin /záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod. /
- záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, v priebehu

navštevovania ZŠ

Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované
previnenie proti školskému poriadku. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy
preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, opatrenie sa zaznamená do
triedneho výkazu.

Napomenutie od triedneho učiteľa

- neskorý príchod na vyučovaciu hodinu
- nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti
- opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku
- časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, úboru na TV

Pokarhanie od triedneho učiteľa

- 3 bežné priestupky
- 1- 2 neospravedlnené hodiny



Pokarhanie od riaditeľa školy

- opakované porušovanie školského poriadku a vyššie uvedených bodov
- časté narušovanie vyučovacieho procesu
- svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny
- vymeškaných 3 – 6 neospravedlnených hodín
- 4 – 6 bežných priestupkov

Znížená známka zo správania na druhý stupeň
- opakované porušovanie škol. poriadku a nerešpektovanie pokynov vyučujúcich
- fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie
- krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania
- falšovanie úradného dokumentu / ospravedlnenie od rodičov, potvrdenie od

lekára, záznam v ŽK a pod./
- priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin
- úmyselné poškodzovanie majetku školy
- svojvoľné opustenie výchovno – vyučovacieho procesu /v škole i mimo školy /
- za propagáciu rasizmu a xenofóbie
- neospravedlnené hodiny od 7 do 10
- 7 – 10 bežných priestupkov
- 1 – 3 závažných priestupkov
- 1 hrubý priestupok

Znížená známka zo správania na tretí stupeň
- vážne porušenie správania žiaka v škole i mimo školy je v rozpore so školským

poriadkom
- fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie
- priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin
- falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie

a pod.
- poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody
- 11 – 30 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín
- 11 a viac bežných priestupkov
- 5 – viac závažných priestupkov

Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň
- nad 30 vymeškaných neospravedlnených hodín
- priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin
- v týchto prípadoch – problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa

právnych predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými
opatreniami voči žiakovi.



Doplnok:

Bežné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, ŽK, prezuvky, úbor na TV a pod.

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.

Hrubé priestupky : šikanovanie žiakov /aj slovné /, arogancia, drzosť, fyzické ublíženie,
krádež, fajčenie, alkohol, drogy, ničenie školského zariadenia a pod.

Vnútorná organizačná smernica k protidrogovej prevencii

Organizačnú smernicu vydáva riaditeľ V. ZŠ Mojmírova ul.
v Piešťanoch, z dôvodu predchádzania negatívnych javov spôsobených
fajčením, užívaním a distribúciou alkoholu alebo drog . Cieľom opatrení v nej
zakotvených je prispievať k vytvoreniu a udržiavaniu „ čistej klímy“ v škole,
dosiahnutie jednotného postupu v protidrogovej prevencii a pri riešení
priestupkov spojených s fajčením, užívaním, distribúciou alkoholu a drog.

Organizačná smernica je v súlade s Organizačným poriadkom ZŠ
Mojmírova ul. v Piešťanoch i s Národným programom boja proti drogám.

V priestoroch školy, mimo školy a na školských akciách je zakázané fajčiť
bez ohľadu na súhlas rodičov. V prípade porušenia zákazu je postup
nasledovný :
1. Pokarhanie od triedneho učiteľa
2. Pohovor s koordinátorom prevencie drogových závislostí /resp. výchovným

poradcom/, oznam rodičom
3. Znížená známka zo správania na 2. stupeň, predvolanie rodičov
4. Znížená známka zo správania na 3. stupeň, pohovor s riaditeľom školy
5. Znížená známka zo správania na 4. stupeň , pohovor so sociálnym

kurátorom a rodičmi

V školských priestoroch, v priestoroch mimo školy a na školských akciách je

zakázané konzumovať alkoholické nápoje a nosiť
alkoholické nápoje do školy . V prípade porušenia zákazu je postup
nasledovný:

1. Žiak sa podrobí dychovej skúške
- o výsledku skúšky sa upovedomia rodičia
- znížená známka zo správania na 2. stupeň, predvolanie rodičov
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2. Znížená známka zo správania na 3. stupeň, pohovor s riaditeľom
3. Znížená známka zo správania na 4. stupeň, pohovor so sociálnym

kurátorom, s rodičmi, výchovné opatrenia

V školských priestoroch, v priestoroch mimo školy a na školských akciách žiak

nesmie užívať ani prechovávať drogy . V prípade porušenia zákazu je postup
nasledovný :

1. Žiak sa podrobí laboratórnemu testu v príslušnom zariadení o čom sa
upovedomia rodičia

 Pohovor s triednym učiteľom, s koordinátorom prevencie
drogových závislostí a kriminality

 Znížená známka zo správania na 3. stupeň
 Návrh na psychologické vyšetrenie

2. Ak sa jedná o závislosť na droge, odporučiť do starostlivosti
sociálneho kurátora a protidrogového oddelenia, psychiatrie...

3. Po vyliečení umožniť žiakovi dokončiť ZŠ
4. Pri opakovanom výskyte drogy – znížená známka zo správania na

štvrtý stupeň
5. Zaradenie žiaka do ústavnej liečby
6. Pri podozrení na dílerstvo kontaktovať políciu, znížená známka zo

správania na štvrtý stupeň , predvolanie rodičov, výchovné opatrenia
v kompetencii sociálneho kurátora a orgánov činných v trestnom konaní

Piešťany 03.03.2008

Mgr. Rudolf Kollár
riaditeľ. školy
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