Systém hodnotenia správania žiakov
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
umiestnenie 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

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
- 1 neospravedlnená hodina
spolu tri poznámky

Pokarhanie od triedneho učiteľa
- 2 neospravedlnené hodiny
ďalšie tri poznámky

Pokarhanie od riaditeľa školy
-

opakované porušovanie školského poriadku a vyššie uvedených bodov
časté narušovanie vyučovacieho procesu
svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny

- 3 – 6 neospravedlnených hodín
po získaní ďalšej 1 poznámky od pokarhania triednym učiteľom

Znížená známka zo správania na druhý stupeň
opakované porušovanie školského poriadku a nerešpektovanie pokynov
vyučujúcich
- fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie
- hrubé verbálne napadnutie zamestnanca školy
- 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 priečin
- 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
po získaní ďalšej 1 poznámky od pokarhania riaditeľom
-

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 neospravedlnených vyučovacích hodín
po získaní ďalších 3 poznámok po návrhu na zníženú známku zo správania na
stupeň 2
-

Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň
nad 30 vymeškaných neospravedlnených hodín
fyzické napadnutie zamestnanca školy
priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin
v týchto prípadoch – problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa
právnych predpisov odobratím prípadov na dieťa a ďalšími výchovnými
opatreniami voči žiakovi
po získaní ďalších 3 poznámok po návrhu na zníženú známku zo správania na
stupeň 3
-

Tieto výchovné opatrenia sa týkajú hodnotenia za polrok (so začiatkom 2. polroku žiak
začína opäť s čistým registrom)
Doplnok:

Bežné priestupky: vyrušovanie na hodinách , zabúdanie učebných pomôcok, ŽK,
prezuvky, úbor na TV a pod., používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré
rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť
Závažné priestupky: bezdôvodné opustenie školy, nerešpektovanie príkazov
vyučujúcich, prepisovanie známok, klamstvo, podvody.
Hrubé priestupky: šikanovanie žiakov /aj slovné/, arogancia, drzosť, fyzické ublíženie,
krádež, fajčenie, alkohol, drogy, ničenie školského zariadenia a pod.
Počet poznámok v klasifikačnom hárku za jeden polrok v šk. roku

Ospravedlnenie od rodičov
Rodičia majú právo ospravedlniť žiaka z vyučovania z rodinných dôvodov – maximálne
5x počas školského roku.
Druh výchovného opatrenia

Počet poznámok

Napomenutie od triedneho učiteľa

Za 3 poznámky v klasifikačnom hárku

Pokarhanie od triedneho učiteľa

Za ďalšie 3 poznámky v klasifikačnom hárku

Pokarhanie od riaditeľa školy

Za ďalšiu 1 poznámku v klasifikačnom hárku

Znížená známka zo správania – 2

Za ďalšiu 1 poznámku v klasifikačnom hárku

Znížená známka zo správania – 3

Za ďalšie 3 poznámky v klasifikačnom hárku

Znížená známka zo správania – 4

Za ďalšie 3 poznámky v klasifikačnom hárku

Celkový
počet

3
6
7
8
11
14

