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§ 11 

Pedagogická dokumentácia a 

ďalšia dokumentácia 
 (3) Pedagogickú dokumentáciu tvoria 

 a) učebné plány, 

 b) výchovné plány, 

 c) učebné osnovy, 

 d) výchovné osnovy, 

 e) vzdelávacie štandardy, 

 f) výchovné štandardy, 

 g) triedna kniha, 

 h) triedny výkaz, 

 i) katalógový list dieťaťa, 

 j) katalógový list žiaka, 

 k) osobný spis dieťaťa, 

 l) osobný spis žiaka, 

 m) protokol o maturitnej skúške, 

 n) protokol o záverečnej skúške, 

 o) protokol o absolutóriu, 



 p) protokoly o komisionálnych skúškach, 

 q) denný záznam školského zariadenia, 

 r) rozvrh hodín, 

 s) protokol o štátnej jazykovej skúške, 

 t) školský poriadok školy, 

 u) školský poriadok školského 
zariadenia, 

 v) plán výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 w) plán práce školy, 

 x) plán práce školského zariadenia, 

 y) denník výchovnej skupiny, 

 z) tematické výchovno-vzdelávacie plány 
jednotlivých vyučujúcich predmetov. 



§ 50 Ukončovanie štúdia v 

základnej umeleckej škole 

(2) Riaditeľ základnej umeleckej 

školy môže rozhodnúť o 

predčasnom ukončení štúdia, ak 

 a) žiak sústavne alebo závažným 

spôsobom porušuje školský 

poriadok, 

 b) žiak alebo zákonný zástupca 

žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu 

nákladov podľa § 49 ods. 4. 



§153 

Školský poriadok 

1) Riaditeľ školy alebo školského 

zariadenia vydá školský 

poriadok po prerokovaní s 

orgánmi školskej samosprávy a 

v pedagogickej rade.  



Školský poriadok upravuje podrobnosti o: 

 výkone práv a povinností detí, žiakov a 
ich zákonných zástupcov v škole alebo v 
školskom zariadení, pravidlá vzájomných 
vzťahov a vzťahov s pedagogickými 
zamestnancami a ďalšími zamestnancami 
školy, 

 prevádzke a vnútornom režime školy 
alebo školského zariadenia, 

 podmienkach na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia detí a žiakov a ich 
ochrany pred sociálnopatologickými 
javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

 podmienkach nakladania s majetkom, 
ktorý škola alebo školské zariadenie 
spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

 



(2) Deťom a žiakom sa so súhlasom 

riaditeľa školy alebo školského 

zariadenia umožňuje účasť na 

súťažiach. 

(3) Školský poriadok zverejní riaditeľ 

na verejne prístupnom mieste v 

škole alebo v školskom zariadení 

preukázateľným spôsobom s ním 

oboznámi zamestnancov, deti a 

žiakov a informuje o jeho vydaní a 

obsahu zákonných zástupcov detí 

a žiakov. 



§ 144 Práva a povinnosti dieťaťa, 

žiaka a jeho zákonného zástupcu 

alebo zástupcu zariadenia 

PRÁVA 

(1) Dieťa alebo žiak má právo na 

a) rovnoprávny prístup ku 

vzdelávaniu, 

d) vzdelanie v štátnom jazyku a 

materinskom jazyku v rozsahu 

ustanovenom týmto zákonom, 



e) individuálny prístup rešpektujúci 

jeho schopnosti a možnosti, nadanie 

a zdravotný stav v rozsahu 

ustanovenom týmto zákonom, 

g) úctu k jeho vierovyznaniu, 

svetonázoru, národnostnej a etnickej 

príslušnosti, 

h) poskytovanie poradenstva a služieb 

spojených s výchovou a 

vzdelávaním, 

i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom 

a hygienicky vyhovujúcom prostredí, 



j) organizáciu výchovy a vzdelávania 
primeranú jeho veku, schopnostiam, 
záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so 
zásadami psychohygieny, 

k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie 
ochrany proti fyzickému, psychickému a 
sexuálnemu násiliu, 

l) na slobodnú voľbu voliteľných a 
nepovinných predmetov v súlade so 
svojimi možnosťami, záujmami a záľubami 
v rozsahu ustanovenom vzdelávacím 
programom, 

m) na informácie týkajúce sa jeho osoby a 
jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov. 



POVINNOSTI 

a) neobmedzovať svojím konaním 

práva ostatných osôb 

zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania, 

b) dodržiavať školský poriadok 

školy a ďalšie vnútorné predpisy 

školy alebo školského 

zariadenia, 



c) chrániť pred poškodením majetok 

školy alebo školského zariadenia a 

majetok, ktorý škola alebo školské 

zariadenie využíva na výchovu a 

vzdelávanie, 

d) chrániť pred poškodením učebnice, 

učebné texty a učebné pomôcky, 

ktoré im boli bezplatne zapožičané, 

e) pravidelne sa zúčastňovať na 

výchove a vzdelávaní a riadne sa 

vzdelávať, ak tento zákon 

neustanovuje inak, 



f) konať tak, aby neohrozoval svoje 
zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie 
a bezpečnosť ďalších osôb 
zúčastňujúcich sa na výchove a 
vzdelávaní, 

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich 
spolužiakov a zamestnancov školy 
alebo školského zariadenia, 

h) rešpektovať pokyny zamestnancov 
školy alebo školského zariadenia, 
ktoré sú v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, 
vnútornými predpismi školy a 
dobrými mravmi. 



(5) Zákonný zástupca má právo vybrať 

pre svoje dieťa školu alebo školské 

zariadenie, ktoré poskytuje výchovu 

a vzdelávanie podľa tohto zákona, 

zodpovedajúce schopnostiam, 

zdravotnému stavu, záujmom a 

záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, 

svetonázoru, národnosti a etnickej 

príslušnosti; právo na slobodnú 

voľbu školy alebo školského 

zariadenia možno uplatňovať v 

súlade s možnosťami 

výchovnovzdelávacej sústavy. 



(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 
alebo zástupca zariadenia má právo 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a 
vzdelávania v škole alebo v školskom 
zariadení poskytovali deťom a žiakom 
informácie a vedomosti vecne a 
mnohostranne v súlade so súčasným 
poznaním sveta a v súlade s princípmi a 
cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto 
zákona, 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím 
programom školy alebo školského 
zariadenia a školským poriadkom, 

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch svojho dieťaťa, 



d) na poskytnutie poradenských služieb vo 
výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po 
predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy 
alebo školského zariadenia, 

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu 
programu školy alebo školského zariadenia 
prostredníctvom orgánov školskej 
samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní 
svojho dieťaťa po predchádzajúcom 
súhlase riaditeľa školy. 



(7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka alebo zástupca zariadenia je 
povinný 

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na 
prípravu na výchovu a vzdelávanie v 
škole a na plnenie školských 
povinností, 

b) dodržiavať podmienky výchovno-
vzdelávacieho procesu svojho 
dieťaťa určené školským poriadkom, 

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie 
dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby, 

 



d) informovať školu alebo školské 

zariadenie o zmene zdravotnej 

spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 

zdravotných problémoch alebo 

iných závažných 

skutočnostiach, ktoré by mohli 

mať vplyv na priebeh výchovy a 

vzdelávania, 

e) nahradiť škodu, ktorú žiak 

úmyselne zavinil. 



(9) Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť 
na výchove a vzdelávaní v škole alebo v 
školskom 

zariadení, jeho zákonný zástupca alebo 
zástupca zariadenia je povinný oznámiť 
škole alebo školskému zariadeniu bez 
zbytočného odkladu príčinu jeho 
neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej 
neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa 
uznáva najmä choroba, prípadne lekárom 
nariadený zákaz dochádzky do školy, 
mimoriadne nepriaznivé poveternostné 
podmienky alebo náhle prerušenie 
premávky hromadných dopravných 
prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine 
alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na 
súťažiach. 



(11) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje 
sám. 

§ 145  

(1) Práva ustanovené týmto zákonom 
sa zaručujú rovnako každému 
uchádzačovi, dieťaťu, žiakovi 

a poslucháčovi v súlade so zásadou 
rovnakého zaobchádzania vo 
vzdelaní ustanovenou osobitným 

predpisom. 



(2) Výkon práv a povinností 
vyplývajúcich z tohto zákona musí 
byť v súlade s dobrými mravmi. 

Nikto nesmie tieto práva a povinnosti 
zneužívať na škodu druhého 
uchádzača, dieťaťa, žiaka alebo 

poslucháča. Uchádzač, dieťa, žiak a 
poslucháč nesmie byť v súvislosti s 
výkonom svojich práv postihovaný 
za to, že podá na iného uchádzača, 
dieťa, žiaka, poslucháča a 
pedagogického zamestnanca 

alebo iného zamestnanca školy 
sťažnosť, žalobu alebo návrh na 
začatie trestného stíhania. 



(3) Uchádzač, dieťa, žiak a 

poslucháč, ktorý sa domnieva, 

že jeho práva alebo právom 

chránené záujmy boli dotknuté v 

dôsledku nedodržania zásady 

rovnakého zaobchádzania, 

môže sa domáhať právnej 

ochrany na súde podľa 

osobitného predpisu. 



(4) Škola alebo školské zariadenie 

podľa tohto zákona nesmie 

uchádzača, dieťa, žiaka a 

poslucháča postihovať alebo 

znevýhodňovať preto, že 

uplatňuje svoje práva podľa 

tohto zákona. 


