
Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia! 

 

Želám Vám príjemné popoludnie a zároveň Vás všetkých srdečne vítam na poslednom 

spoločnom stretnutí v tomto školskom roku.   Schádzame sa v čase, keď sa pomaly končí 

školský rok, o dva týždne zasadne pedagogická rada, ktorá bude hodnotiť výchovno-

vzdelávacie výsledky našich žiakov, vašich detí, ktoré odzrkadľujú ich úsilie, ale i úsilie 

kolektívu pedagógov.  

Nasledujúce dni budú v znamení písomiek, testov a skúšania, ale tí žiaci, ktorí sa pravidelne 

a systematicky pripravujú na vyučovanie určite nebudú mať veľký problém učivo si 

zopakovať. Nie je tu žiaden dôvod na stres, pretože hodnotení nebudú len na základe jednej 

písomky, či skúšania, ale za prácu počas celého druhého polroka.  

Za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy bude mnohým žiakom udelená 

pochvala – triednym učiteľom alebo riaditeľkou školy a tí najlepší budú ocenení starostom 

obce.   

Hodnotiť budeme teda nielen vedomosti, ale aj správanie sa žiakov. V roku 2014 bol vydaný 

nový školský poriadok, ktorý je záväznou normou pre všetkých žiakov školy. Bol 

prerokovaný v pedagogickej rade školy i v Rade školy a je zverejnený na webovej stránke 

zscana.sk.  Definuje práva i povinnosti žiakov, ale aj práva a povinnosti Vás rodičov, 

ako zákonných zástupcov žiakov.  

Školský poriadok je dokumentom, ktorý tiež definuje kroky, ktoré majú zabrániť negatívnym 

javom v školskom prostredí ako je šikanovanie, nedodržiavanie ľudských práv, šírenie a 

prechovávanie drog, prejavy rasizmu, záškoláctvo. Pravidlá správania sa žiakov, ich 

povinnosti, ale aj zákazy sú stanovené predovšetkým v záujme zaistenia ich bezpečnosti 

a ochrany zdravia. 

Posledné dni školského roka akoby žiaci na tieto pravidlá školského poriadku zabúdali. Hoci 

v celom areáli školy platí prísny zákaz fajčenia, niektorí žiaci experimentujú s fajčením 

priamo v budove školy. Najnovšou módou je fajčenie elektronickej cigarety, dokonca výroba 

cigariet zo suchých listov, a čo je najsmutnejšie, týka sa to nielen žiakov vyšších ročníkov, 

ale aj piatakov a šiestakov. Prejavy agresivity a násilia, poškodzovanie školského majetku, 

ako napríklad ničenie dverí, drobné krádeže, močenie na zem alebo do umývadla, svojvoľné 

opustenie vyučovania alebo akcie organizovanej školou, neospravedlnené vymeškávanie 

vyučovania, neskoré príchody na vyučovanie, arogantné správanie voči vyučujúcim,  



ignorovanie vyučovania, nenosenie si pomôcok – to všetko sú javy, s ktorými sa čoraz 

častejšie stretávame. Niekedy máme pocit, že žiaci si prídu do školy predovšetkým vybiť 

energiu a učenie je to posledné, čo ich zaujíma. 

Preto vás – zákonných zástupcov chceme upozorniť, že  podľa závažnosti previnenia sa po 

objektívnom prešetrení ukladá opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka - napomenutie 

triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, prípadne 

zníženie stupňa známky zo správania.  

Vážení rodičia, nie je v záujme školy uplatňovať nepopulárne opatrenia, ale pravidlá aj 

kritériá sú jasne stanovené,  preto veríme,  že vzájomnou spoluprácou a jednotným 

výchovným pôsobením dosiahneme spoločný cieľ - aby deti v príjemnom a pokojnom 

prostredí získali vedomosti potrebné pre ich ďalšie štúdium, prípravu na budúce povolanie 

tak, aby sa neskôr úspešne uplatnili na trhu práce. Prvoradou úlohou školy je totiž 

vzdelávanie, zodpovednosť za výchovu je vo vašich rukách.  

 

Ďakujem za pozornosť. 


