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Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61  Vrútky 

 
 

Školský poriadok 
 

     Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov 

a pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej 

miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je 

základnou povinnosťou každého žiaka a zamestnanca. 

Školský poriadok nadväzuje na zriaďovaciu listinu a štatút školy. Je vydaný riaditeľkou školy. 

Tento školský poriadok vychádza z platných právnych dokumentov, osobitne z nasledovných: 

Ústava SR, 

Charta spojených národov, 

Všeobecná deklarácia ľudských práv, 

Deklarácia práv dieťaťa. 

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Vyhláška č. 320/2008 o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z. a vyhlášky  

č. 203/ 2015 ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 

Z.z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z.z. 

Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011, vyhlášky  

č. 113/2012 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z . Vyhlášky č. 451/2012 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 

Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov , vyhlášky č. 156/2014 ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z.z. o stredných 

školách v znení neskorších predpisov, a vyhlášky č. 65/2015 o stredných školách. 

Vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončení štúdia na stredných školách. 

 

Školský poriadok dopĺňajú: 

• bezpečnostné opatrenia v učebniach výpočtovej techniky, v multimediálnej učebni,  

      v jazykovej učebni, v školských dielňach, v odborných učebniach, školskej knižnici a herni 

• bezpečnostné opatrenia na hodinách telesnej a športovej výchovy, v telocvični,  v 

posilňovni a na školskom ihrisku. 

 

Každý žiak školy sa na začiatku školského roka oboznámi s ustanoveniami školského poriadku 

pre žiakov a potvrdí oboznámenie triednemu učiteľovi svojim podpisom. 

 

 

I. Príchod žiakov do školy 
 

1.  Žiaci na vyučovanie prichádzajú pred začiatkom hodiny, t.j. o 7,30 hod. Žiaci II. stupňa a 

gymnázia vchodom A a C a I. stupňa vchodom B. Žiaci II. stupňa a stravujúci sa žiaci I. 

stupňa na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť čakajú pri školskej jedálni 

a vyučujúci ich odvedie do príslušnej učebne. Popoludňajšie vyučovanie začína na I. stupni 

o 13,05 hod, na II. stupni a gymnáziu o 13,40 hod. 
Žiaci I. a II. stupňa, ktorí nenavštevujú ŠKD a nestravujúci sa v ŠJ po vyučovaní idú 

domov. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú o 13,05 hod. 

vchodom C, kde si ich preberie vyučujúci. Na popoludňajšie vyučovanie a krúžkovú 

činnosť žiaci základnej školy slušne čakajú pred školskou jedálňou a sedia na lavičkách. 

Žiaci gymnázia v oddychovej zóne. V čase mimo vyučovania a mimo športovej alebo 

záujmovej činnosti organizovanej školou je prísne zakázané zdržiavať sa v budove  školy. 

2.    Školské ovocie sa vydáva vo štvrtok o 7,30 hod. Žiaci I. stupňa si prevezmú školské 

ovocie 

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84524/1/ASPI%253A/320/2008%20Z.z.
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84524/1/ASPI%253A/320/2008%20Z.z.
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84524/1/ASPI%253A/224/2011%20Z.z.
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/79248/1/ASPI%253A/282/2009%20Z.z.
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/79248/1/ASPI%253A/282/2009%20Z.z.
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/79248/1/ASPI%253A/282/2009%20Z.z.
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       na chodbe  pri vchode B, žiaci II. stupňa  v priestore školskej jedálne. 

3. Vyučovanie sa začína o 7,45 hod. a budova školy sa zatvára o 7,45 hod. 
      Zvonenie:      

1. hodina  7.45  –    8.30 hod.    
2. hodina  8.40  –    9.25 hod.    

3. hodina          9.40  –  10.25 hod.    
4. hodina        10.35  –  11.20 hod.   
5. hodina        11.30  –  12.15 hod.   

   6. hodina        12.25  –  13.10 hod. 
   7. hodina        13.40  -   14.25 hod. 

              8. hodina        14.30  -   15.15 hod.  
4.  Po príchode do školy je žiak povinný prezuť sa v priestore pred svojou skrinkou. Topánky 

a vrchné ošatenie si uzamkne do svojej skrinky. 
5.   Žiaci, ktorí prídu skôr, ako je stanovená doba, sa nesmú zdržiavať v budove školy bez 

dozoru. 

6.   Po zvonení žiaci v triedach v tichosti čakajú na svojich miestach vyučujúceho. 
7.   Do školy môžu prichádzať žiaci na kolobežke, korčuliach, skateboarde a na bicykloch. Po 

     príchode si ich uložia a uzamknú v átriu školy. Korčule a skateboardy si uzamknú vo svojich  

      skrinkach. 

       Zakazuje sa chodiť po chodbách školy   na kolieskových korčuliach, na kolobežke, na       
      skateboarde a na bicykloch. Vstup do budovy vchodom C. 

 

                                    

                                               II.  Správanie  sa žiakov na vyučovaní 
 

1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov  

a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na 

vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. 

2. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so  

       všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.  

       Na vyučovaciu hodinu sa žiak pripraví cez prestávku. 

3. Každý žiak základnej školy má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom 

poriadku, ktoré môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa. V odborných učebniach a 

dielňach určuje žiakovi miesto vyučujúci daného predmetu. V čase  zvonenia na vyučovaciu 

hodinu je žiak na svojom mieste v triede a v tichosti očakáva vyučujúceho učiteľa. Ak počas 

vyučovacej hodiny vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdravia ju žiaci tým, že slušne a v 

tichosti vstanú. 

4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, 

svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu. Triedu môžu žiaci po zvonení 

opustiť až po odchode vyučujúceho, prípadne s jeho dovolením. 
5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 
6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom 

vyučovacej hodiny a uvedie dôvod. 
7. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. 
8. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. 
9. Manipulovať so svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi 

prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia 

budovy alebo techniky, škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu 

spôsobil. 
10. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky a 

väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej 

veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. 
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11. Žiak základnej školy môže opustiť vyučovanie len s vedomím triedneho učiteľa a v 

sprievode rodiča. 
12. Počas vyučovania je odchod žiakov gymnázia zo školy povolený iba v osobitných 

a odôvodnených prípadoch. Pri odchode sa žiak musí preukázať na vrátnici dokladom, 

potvrdeným triednym učiteľom alebo vedením školy. Žiak nemôže opustiť vyučovanie bez 

toho, aby sa na ďalších vyučovacích hodinách v danom dni ospravedlnil. Neprítomnosť 

na jednotlivých vyučovacích hodinách sa nedá dodatočne ospravedlniť.  
13. Oslovenie a pozdravy : 

         - žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy. 
  14.  Žiak  nesmie  používať vulgárne výrazy a také formy správania, ktoré by mali uraziť          

         alebo ponižovať osobnosť spolužiakov a zamestnancov školy. Sú prísne zakázané               
         akékoľvek prejavy, alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania      
         iných ani fyzickou  ani psychickou formou. 

 15.    Žiak základnej školy nenosí do školy mobil /len so súhlasom TU v nutných rodinných  

        dôvodoch a v čase vyučovania ho má vypnutý/. V opačnom prípade bude mobil uložený v           

         riaditeľni a RŠ ho odovzdá zákonnému zástupcovi žiaka - v zmysle § 20 odst. 7   

        Vyhl.č.320/2008 o ZŠ/. Nie je dovolené nosiť do školy aj predmety, ktoré ohrozujú  

         bezpečnosť a zdravie, napr. dráždivé slzotvorné farebné spreje, väčšie sumy peňazí alebo  

         cenné veci – MP3 prehrávače, fotoaparáty a elektronickú cigaretu. Notebook si žiak môže  

         priniesť len podľa pokynov vyučujúceho. Počas vyučovania v priestoroch školy žiak nesmie  

         fotiť fotoaparátmi, mobilmi a nahrávať videá a zvukové záznamy. 
  16.  Žiakovi v priestoroch školy, pred školou a mimo školy je zakázané hrať hazardné hry,   

         fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné látky a drogy. Po zistení tejto skutočnosti RŠ 
         informuje zákonných zástupcov, prípadne privolá hliadku MsP, alebo zabezpečí lekárske 
         ošetrenie. 

  17. V budove školy a v školskom areáli sa zakazujú prejavy intímnosti. 
  18. Okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 

        Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 58 
        ods. 3 a 4 zákona: 
       - ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, 

         ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej 
         miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ 

         školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a 
         vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického 

         zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá: 
         - zákonného zástupcu, 
         - zdravotnú pomoc, 
         - policajnú hliadku.          
                                                                                   

III.  Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa do odborných učební a   

        iných priestorov školy 
 

1. Počas prestávok sa žiaci  zdržiavajú v kmeňovej triede a pripravujú sa na vyučovanie.  
 Počas prestávok žiak dodržiava pokyny učiteľa vykonávajúceho dozor a nesmie opustiť 

 priestory chodby pred triedou a areál školy. Dvere miestností tried sú počas prestávok otvorené. 
2. Počas prestávok žiaci využívajú automat na zakúpenie desiaty nasledovne: 

         I. stupeň – cez všetky malé prestávky. 

        Gymnázium a II. stupeň – pred vyučovaním a počas veľkej prestávky. 

        Žiaci sa správajú disciplinovane a rešpektujú pokyny vrátnika. 

3. Prestávky žiaci využívajú aj na vykonanie osobnej potreby v priestoroch toalety, ktoré 
 sú im určené. Využívanie týchto priestorov počas vyučovania je zakázané. 

 Zo zdravotných dôvodov môže vyučujúci daného predmetu žiakovi umožniť návštevu 

 toalety aj počas hodiny. 
4. Po chodbe a schodišti žiak chodí pravou stranou, pohybuje sa bezpečne, nešmýka sa 
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 po zábradlí, neskáče zo schodov, nenaháňa sa, ku všetkým 
 zamestnancom školy ako i dospelým osobám, ktoré stretne v budove sa správa zdvorilo 

 a pozdraví ich. 

5. Ak majú žiaci základnej školy vyučovanie v odborných učebniach BIO, CHEM, FYZ, 

VYT, prichádzajú k schodom 2 minúty pred začiatkom vyučovacej hodiny. Do jazyk. 

 učebne pod vedením vyučujúceho a  žiaci gymnázia individuálne. Po ukončení hodiny 
 z učební žiaci individuálne odchádzajú. 

6. Na hodiny telesnej výchovy žiaci základnej školy čakajú 2 minúty pred začiatkom  
hodiny na chodbe pred učebňou informatiky, žiaci gymnázia individuálne alebo v oddychovej  

zóne. Do priestorov telocvične vstupujú len s vyučujúcim. Žiak poverený kontrolou šatne 
 vchádza prvý - prípadné poškodenie ihneď hlási vyučujúcemu Tv. Po hodine Tv sa žiaci 
 prezlečú a odchádzajú individuálne do tried. 

7. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci základnej školy vybavujú výlučne prostredníctvom 
 svojho triedneho učiteľa, žiaci gymnázia v čase úradných hodín. 

8. Žiaci gymnázia, ktorí majú spojenú šiestu a siedmu vyučovaciu hodinu do dvojhodinovky, 
 majú obedňajšiu prestávku po piatej vyučovacej hodine v čase od 12,15 – 12,40 hod. 
 Vyučovanie začína o 12,45 hod. Dvojhodinové laboratórne cvičenia z  

prírodovedných  predmetov sa vyučujú bez prestávky,  pričom druhá vyučovacia hodina  

končí skôr o dĺžku prestávky. 

9. Na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu v študentskom preukaze môžu študenti   

      opustiť školu v čase obedňajšej prestávky. 
 

 

IV. Odchod žiakov zo školy 
 

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu si každý žiak uloží svoje   veci 

do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si 

stoličku na lavicu. 
2. Na pokyn učiteľa žiaci základnej školy opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod 

vedením učiteľa  odídu do šatne. V šatni sa žiaci prezujú, oblečú a pod dozorom 

vyučujúceho opustia    

        školskú budovu. Správajú sa disciplinovane. Žiaci gymnázia odchádzajú individuálne. 
3. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove  školy a 

školského areálu. 
4. Po skončení vyučovania stravujúci sa žiaci odchádzajú domov cez ŠJ, ostatní  

vchodom A a C. 
 

V. Dochádzka žiakov do školy 
 

1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa 

činností,   ktoré   škola  organizuje.   Účasť  na  vyučovaní  nepovinných  predmetov  a 

dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná. 
2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v 

rodine. 

3. Ak žiak dopredu vie, že vymešká vyučovanie z vopred známeho dôvodu, vyžiada si 

dovolenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na 

viac hodín alebo jeden  až tri vyučovacie dni triedny učiteľ, na viac ako tri dni vydáva 

súhlas riaditeľ školy. 
4. Každú neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca povinný hodnoverne ospravedlniť 

 najneskôr do dvoch dní po príchode do školy. Zameškané učivo je žiak povinný sa 

doučiť. O dôvode neprítomnosti žiaka na vyučovaní  informuje školu jeho zákonný 

zástupca hneď v prvý deň absencie. Ospravedlnenie žiaka z neúčasti na vyučovaní 

akceptuje triedny učiteľ a to len v prípade, že je v žiackej knižke a s podpisom zákonného 

zástupcu aj pri potvrdeniach od lekára. 
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5. Žiak gymnázia je povinný si každú návštevu u lekára dať potvrdiť do študentského 

preukazu. Len na základe tohto potvrdenia mu bude ospravedlnená absencia. To isté platí 

aj pre ospravedlnenie od zákonného zástupcu.  

6. Ak žiak gymnázia, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, 

oznámi to písomne riaditeľovi školy, ak je žiak neplnoletý, predloží aj vyjadrenie 

zákonného zástupcu. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na 

vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho účasť na vyučovaní nie je 

ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka, a ak je neplnoletý, zákonného 

zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní, že 

v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní 

od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nie je doložený dôvod o jeho 

neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby štúdium zanechal.  
7. Ak žiak potrebuje opustiť školu v priebehu vyučovania, bude uvoľnený len na základe 

žiadosti zákonného zástupcu v študentskom preukaze. 
8. Ak neprítomnosť žiaka trvá najviac 3 po sebe nasledujúce dni 1x do mesiaca,   

ospravedlňuje ju zákonný zástupca žiaka v zmysle zákona č. 245/2008, § 144 bod 10. 
9. Ak trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, žiak je povinný predložiť 

potvrdenie od lekára.      
10. Za 3 neskoré príchody na prvú vyučovaciu hodinu do 10 min. – 1 neospravedlnená 

vyučovacia hodina. Za neskorý príchod nad 10 min. – 1 neospravedlnená vyučovacia 

hodina. Za neskorý príchod na ostatné vyučovacie hodiny bude žiakovi automaticky 

udelená neospravedlnená hodina. 
11. Ak má byť žiak gymnázia uvoľnený z vyučovania alebo z časti vyučovania, rodič vopred 

písomne požiada o jeho uvoľnenie. Uvoľňuje ho triedny učiteľ s vedomím vyučujúcich. 

12. Ospravedlnenku je žiak gymnázia povinný predložiť triednemu učiteľovi ihneď po 

návrate do školy (žiaci 1. ročníka gymnázia na delených hodinách cudzieho jazyka aj 

vyučujúcim týchto predmetov, žiaci 3. a 4. ročníka sa ospravedlňujú z neúčasti na 

voliteľných predmetoch vyučujúcim týchto predmetov).  
13. Neprítomnosť žiačky gymnázia pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje ako 

neprítomnosť pre chorobu.  

14. Ak má učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak gymnázia alebo rodičia porušujú povinnosť 

školskej dochádzky, môže trvať na tom, aby žiak priniesol lekárske osvedčenie alebo iný 

hodnoverný doklad aj za absenciu trvajúcu kratší čas.  

15. Plnoletý žiak gymnázia sa ospravedlňuje sám. Žiak sa môže sám ospravedlniť len na 

jeden deň školského vyučovania mesačne zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, 

rodičia môžu žiaka ospravedlniť na tri jednotlivé dni v danom mesiaci z tých istých 

dôvodov. Na ostatné vymeškané dni potrebuje žiak potvrdenie od lekára. Pri 

ospravedlňovaní neúčasti plnoletým žiakom platia ustanovenia bodov 5,7,8 tohto článku, 

tak ako pre zákonného zástupcu. 
16. Ak žiak gymnázia neprinesie písomné ospravedlnenie do 3 dní po nástupe do školy alebo 

sa odôvodnenie príčiny absencie neuzná za dostačujúce, považujú sa vymeškané hodiny 

za neospravedlnené s príslušnými dôsledkami.  
17. Ak žiak za klasifikačné obdobie vymešká viac 25% hodín z daného predmetu, má 

vyučujúci právo požiadať riaditeľa školy, aby predpísal žiakovi komisionálne skúšky 

alebo ho nebude klasifikovať. 
18. Ak žiak vymešká z voliteľného alebo nepovinného predmetu viac ako 25%, vypracuje 

projekt, ktorý obháji pred odbornou komisiou. Nesplnenie si tejto povinnosti sa považuje 

za hrubé porušenie vnútorného poriadku.  
 

VI. Práva žiakov 

Žiak má právo na: 
 

1. Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí. 
2. Vytvorenie   organizácie   výchovno-vzdelávacieho   procesu   primeraného   jeho   veku s 
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dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania. 
3. Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu. 
4. Výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku. 

5. Výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdr. stavu. 
6. Výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií. 

7. Vo vhodnom čase a slušnou formou vyjadriť svoj názor, zdôvodnenie klasifikácie 

a analýzu chýb v písomných a grafických prácach.. 
8. Žiak so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

a vzdelávanie s využitím špecifických metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám. 
9. Rozvoj   vlastnej   osobnosti,   slobodu   prejavu   a súkromie.   Tým  však   nemôže   byť 

obmedzované   toto   právo a ohrozované   zdravie   ostatných   účastníkov   výchovno-

vzdelávacieho procesu a ich právo na vzdelanie. 
10. Individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný 

stav. 
11. Úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti. 

12. Na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej a 

ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami. 

13. Dostať  informácie v otázkach  týkajúcich  sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích 

výsledkov od pedagogických zamestnancov. 
14. Na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi. 
15. Práva musia žiaka chrániť pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním, 

či zneužívaním, zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním, trýznením alebo 

vykorisťovaním, pred nezákonným užívaním narkotických látok, pred všetkými formami 

sexuálneho zneužívania, pred všetkými formami diskriminácie. 

16. Má právo podľa vlastného záujmu prihlásiť sa dobrovoľne do niektorej z foriem 

záujmovej činnosti. 

17. Plnoletý žiak gymnázia má právo požiadať o komisionálne preskúšanie, u neplnoletého, 

jeho zákonný zástupca. /Rozsah komisionálnej skúšky určí skúšajúci/. 
18. Má právo na oddych a ochranu zdravia. 

19. Má právo na ochranu osobných údajov a ochranu osobnosti. 
 

VII. Povinnosti žiaka 
 

1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje 

miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný 

nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín. 
2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v 

plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca. 
3. Ak sa žiak základnej školy prihlasuje na inú školu, učebnice a školské potreby si 

ponecháva a odovzdá ich na škole, kde ukončí školský rok. Žiak gymnázia pri odchode na 

inú školu učebnice odovzdáva.  
4. Pri písomnom skúšaní môže vyučujúci požiadať, aby žiaci dočasne odovzdali vypnuté 

mobily a tablety na určené miesto. 
5. Žiak je povinný oznámiť svojmu triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska, adresy 

rodičov, či iné kontaktné alebo závažné údaje a skutočnosti týkajúce sa jeho osoby.  
6. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských podujatiach oblečený a upravený vhodne a 

čisto, primerane svojmu veku. Nie je dovolené používanie piercingov a tetovania na 

viditeľných miestach, nápadné maľovanie sa, výrazné farbenie vlasov a nosenie parochní, 

používanie extrémistických symbolov, šiltoviek a klobúkov. Na laboratórnych cvičeniach 

je žiak povinný nosiť ochranný odev. 
7. V prípade zistenia vší a iných prenosných ochorení je zákonný zástupca povinný túto   

skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť 

odvšivenie. Triedny učiteľ informuje ostatných zákonných zástupcov zápisom v žiackej 

knižke o tejto  skutočnosti a požiada ich o súčinnosť pri riešení tohto problému. Pri zistení 
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daného problému škola postupuje podľa dodatku č. 01/2010 k Prevádzkovému poriadku 

ZŠ z 10/2006. 
8. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutie v celej budove školy, 

okrem telocvične, tenisky a cvičky. 
9. Každý žiak základnej školy je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými 

potrebami, ktoré obsahuje:   uterák, mydlo a hygienické vreckovky. 
10. Počas vyučovania žiaci nesmú vychádzať zo školskej budovy a opúšťať areál školy. 
11. Žiak základnej školy má počas celého vyučovania pripravenú na školskej lavici žiacku 

knižku. Je povinný predložiť ju bez vyzvania na zápis známok, upozornení a oznamov pre 

zákonných zástupcov. Nakoľko je žiacka knižka základný dokument žiaka, platné budú 

iba žiacke knižky opatrené   pečiatkou školy, vzorovým podpisom zákonného zástupcu 

a triedneho učiteľa. 
12. Počas vyučovania na mimoškolských aktivitách – vychádzky, výlety, exkurzie a po 

skončení  vyučovania  sa žiak riadi pokynmi učiteľov a vychovávateľov. Všetky aktivity 

organizované školou sa začínajú a ukončia pred budovou školy. Pri práci v škole je žiak 

povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť tým svoje zdravie, ako aj zdravie 

svojich spolužiakov. 

13. Prísne sa zakazuje : 
- manipulovať s oknami a žalúziami 
-  vykláňať sa a vykrikovať z okien, zdržiavať sa pri nich počas vetrania, vyhadzovať           

   z nich predmety a odpadky 

- sedieť na oknách a okenných parapetoch 
- sedieť na radiátoroch 
- manipulovať s hasiacimi prístrojmi 

14. Účasť žiaka na záujmovej činnosti je po odovzdaní záväznej prihlášky pre neho povinná. 
15. Ak sa žiakovi stane úraz, je povinný udalosť okamžite nahlásiť vyučujúcemu alebo  

triednemu učiteľovi alebo dozor konajúcemu učiteľovi. 

16. Žiaci, ktorých poverí triedny učiteľ týždenníckou službou vykonávajú túto podľa pokynov 

triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich. 

17. V telocvični, odborných učebniach a laboratóriách dodržiava žiak príslušný prevádzkový 

poriadok. Žiak je povinný na vyučovanie chémie nosiť ochranný odev. 

18. Žiaci gymnázia voľné hodiny využívajú na prípravu na vyučovanie. Vo voľnom čase sa 

zdržiavajú v oddychovej zóne tak, aby nerušili vyučovací proces. 

19. Nikto nemôže beu súhlasu druhého zhotovovať fotografie, audio a video záznamy iných 

osôb, či vyučovacieho procesu a zverejňovať ich. 

 

20. Povinnosti žiaka v školskej jedálni: 
- stravujúci sa žiak je povinný nosiť vlastný čip a dodržiavať pravidlá slušnosti, hygieny 

a kultúry stravovania 
  -   žiak obeduje po skončení svojej poslednej vyučovacej hodiny, v odôvodnených   

      prípadoch so súhlasom triedneho učiteľa aj skôr 
- po skončení obeda je žiak povinný odniesť tanier, príbor a pohár na určené miesto 
- v školskej jedálni je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú 

- žiak sa v rade nepredbieha, nedrží miesto inému spolužiakovi, komunikuje v tichosti 

- počas jedenia nerozpráva, neznehodnocuje svoje ani jedlo ostatných stravujúcich sa 
- v prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni môže byť tento zo školskej 

jedálne vykázaný na chodbu  alebo odstravovaný ako posledný 

- žiak si môže stravu objednať do 7.45 hod a v čase obeda, nie počas prestávok! 

 
 

VIII. Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou, násilím 

a šikanovaním 
 

1. Žiak dodržiava pravidlá slušného správania, rešpektuje mravné normy a princípy. Nesmie 
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šikanovať a vydierať spolužiakov v škole, ani mimo nej. Je zakázaná diskriminácia, 

xenofóbia, intolerancia a rasizmus vo všetkých formách. Do školy je zakázané nosiť 

zbrane – nože, strelnú zbraň a pod. 

2. Učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria 

drogy, alebo iné omamné látky. V prípade podozrenia riešia situáciu v úzkej spolupráci 

s vedením školy. Ak niektorý žiak je pod vplyvom omamných látok kontaktujú okamžite 

zákonného zástupcu, zložky policajného zboru, po prípade rýchlej záchrannej služby. 
3. Podozrenie zo šikanovania sa hlási učiteľovi alebo vedeniu školy. Každý žiak musí byť 

chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti 

a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo 

si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže 

upozorniť jeho zákonný zástupca. 
4. Žiak – agresor bude z kolektívu vylúčený v zmysle bodu II./17, kde so žiakom riaditeľka 

školy a výchovný poradca uskutoční pohovor o negatívnych dôsledkoch jeho správania. 

O uvedenom spôsobe šikanovania iných bude bezprostredne informovaný zákonný 

zástupca a kurátorka ÚPSVaR. 
 

IX. Povinnosti  týždenníkov 
 

Týždenníkov menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená zapisuje do triednej knihy. Ich 

povinnosti sú : 

•  pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie, 
•  na každej hodine hlásia neprítomných žiakov, 
•  cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu, 

•  po skončení vyučovania zotrú tabuľu; kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia,   
     uzavrú okná a prekontrolujú uzávery vody, 

 nosia na hodiny učebné pomôcky. po skončení hodiny odnesú pomôcky, 

 každé poškodenie inventáru triedy hlásia triednemu učiteľovi, 

 plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí triedny učiteľ. 

 

X.  Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov 

 

Práva zákonných zástupcov žiakov: 

 Byť volený do Rady  rodičov, ktorá má významnú úlohu pri riešení otázok výchovy 

a vzdelávania detí. Rada rodičov vytvára podmienky pre priaznivý rozvoj výchovno-

vzdelávacieho procesu, do ktorého však priamo nezasahuje.  

 Spolupracovať so školou, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov.  

 Pomáhať škole  pri výchove a vzdelávaní žiakov, predovšetkým v mimotriednej 

a mimoškolskej činnosti.  

 Venovať starostlivosť výchove a vzdelávaniu žiakov, viesť k správnej voľbe povolania,    

       pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí     

       pred sociálno – patologickými javmi spoločnosti.  

  Informovať sa alebo konzultovať správanie a prospech svojho dieťaťa. V prípade    

      pochybností o správnosti súhrnnej klasifikácie svojho dieťaťa, môže písomne požiadať    

      riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Môže tak urobiť do 3 pracovných dní po  

     vydaní   vysvedčenia.  

 V prípade potreby požiadať ktoréhokoľvek pedagogického a odborného zamestnanca školy 

o odbornú radu týkajúcu sa výchovy a vzdelávania.  

 V prípade potreby môže požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania na tri pracovné 

dni v mesiaci. Zákonný zástupca v tomto prípade napíše písomne ospravedlnenie.  

 Voliť a byť volený ako zástupca triedy v Rade rodičov. 

 Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom pre žiakov 

ako aj ostatnými školskými dokumentmi. 
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     Povinnosti zákonných zástupcov žiakov: 

 

 Vytvoriť pre žiaka vhodné domáce podmienky na prípravu  na výchovu a vzdelávanie 

v škole a na plnenie školských povinností.  

 Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom.  

 V prípade, ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu, je tento povinný túto skutočnosť 

oznámiť písomne triednemu učiteľovi. Písomne oznámi aj ďalšie závažné skutočnosti, ako 

je napr. : úprava styku s maloletým dieťaťom.  

 Informovať školu o zmene bydliska a  telef. kontaktu na zákonného zástupcu, o zmene 

zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.  

 Prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy 

pravidelne, včas a slušne upravené. 

 Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada zákonný zástupca 

o uvoľnenie na :  

1 hod. - triedneho učiteľa a vyučujúceho 

1 deň – triedneho učiteľa 

2 a viac dní – riaditeľa školy  

 O dôvode neprítomnosti žiaka na vyučovaní  informuje školu jeho zákonný zástupca hneď 

v prvý deň absencie. Ospravedlnenie žiaka z neúčasti na vyučovaní akceptuje triedny učiteľ 

a to len v prípade, že je v žiackej knižke a s podpisom zákonného zástupcu aj pri 

potvrdeniach od lekára.  

 Neprítomnosť žiaka na vyučovaní ospravedlniť písomne v prvý deň príchodu do školy.  

 V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní môže ospravedlniť  jeho zákonný zástupca 

maximálne 3 po sebe nasledujúce dni, 1-krát v mesiaci.  

 Ak má triedny učiteľ dôvodné podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca porušujú 

povinnosť školskej dochádzky, bude  akceptované ako ospravedlnenie iba lekárske alebo iné 

úradné potvrdenie. S touto skutočnosťou bude zákonný zástupca vopred písomne 

oboznámený.  

 Ako ospravedlnenie necvičiť na hodine telesnej výchovy bude akceptované iba lekárske 

potvrdenie. 

 V prípade vzdelávania začleneného žiaka dohliadať na dodržiavanie dohodnutých pravidiel. 

V opačnom prípade môže byť začlenenie žiaka prehodnotené.  

 Uhradiť škodu, ktorú žiak spôsobil, najneskôr do 7 dní odo dňa požiadania o náhradu zo 

strany školy.   

 Nie je dovolené zákonným zástupcom a iným osobám pohybovať sa počas vyučovania po 

budove školy samostatne bez vedomia zodpovedného zamestnanca školy.  

 V prípade  žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku, je zákonný zástupca povinný 

vyzdvihnúť si osobne zápisný lístok na štúdium na strednej škole.  

 Ak žiak základnej školy počas vyučovacieho procesu musí zo zdravotných alebo iných 

dôvodov opustiť budovu školy, zákonný zástupca je povinný si ho vyzdvihnúť osobne. 

 

XI. Systém  hodnotenia žiakov 

 
 Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho    

 zákonným zástupcom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má  

 nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho ďalšie šance. Žiak je v prvom rade hodnotený podľa 

MP MŠVV a Š SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a podľa Vnútornej 

smernice školy -  Systém hodnotenia a klasifikácie žiakov z 30. 8. 2011. 
 

Všetky predmety Štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu 
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v ročníkoch  1. – 4. budeme hodnotiť stupňami klasifikácie  1 – 5. Predmety  EVT, NAVk, a na 

NAVe budeme hodnotiť slovom absolvoval/neabsolvoval. 

 

Hodnotenie žiakov v 5. – 9. ročníku: 

Predmety školského vzdelávacieho programu – SLJ, MAT, ANJ, NEJ, RUJ, CHEM, FYZ, 

PZM, DEJ, GEO, BIO, OBN, INF,  HUV, VYV,VYU,TECH a TŠV budeme hodnotiť stupňom 

klasifikácie 1 – 5. 

Voliteľné predmety – KAJ, POP, DOV, CSJ, CVG  a ENV budeme hodnotiť slovom 

absolvoval/neabsolvoval.    

Predmety ETV, NVE a NVK budeme hodnotiť slovom absolvoval/ neabsolvoval. 

V prípade porušenia školského poriadku bude žiakovi udelené výchovné opatrenie. 

 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP v 5. -  9. ročníku: 

Pri hodnotení žiakov so ŠVVP v ročníkoch 1. – 9. v predmetoch školského vzdelávacieho 

programu – SLJ, MAT, ANJ, NEJ, RUJ, CHEM, FYZ, DEJ, GEO, BIO, OBN, INF, ENV , 

PZM, HUV, VYV, VYU, TECH a TŠV budeme hodnotiť stupňom klasifikácie 1- 5 podľa 

Zásad hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením v základnej škole, ktoré tvoria 

 Prílohu č. 2 k Metodickému pokynu č. 22/2011. 

Voliteľné predmety –KAJ, POP, DOV, CSJ, CVG a ENVbudeme hodnotiť slovom 

absolvoval/neabsolvoval.    

Predmety ETV/NVk/ NVe budeme hodnotiť slovom absolvoval/ neabsolvoval. 

 

Žiaci gymnázia sú hodnotení podľa platnej legislatívy. Voliteľné predmety sú 

hodnotené podľa záverov a uznesení PK.  

 

Odmeny a výchovné opatrenia 
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. 

Návrh na udelenie pochvaly, odmeny, alebo iného ocenenia musí byť prerokovaný 

v pedagogickej rade školy. 

 

 

Základná škola: 

 

1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné  

    alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu     

    stupňa  zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä  

    napomenutie  od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od  

    riaditeľa školy. 

2. O udelení opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu  

    žiaka. Opatrenie sa zaznamená do triedneho výkazu. Udelenie zníženého stupňa zo správania  

    sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka podľa MP č. 22/2011 čl.9, bod  

    41. 

3. Opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Pred udelením opatrenia je  

    potrebné previnenie objektívne prešetriť za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka. Za jedno  

    previnenie je možné udeliť žiakovi len jedno výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny.  

 

Napomenutie od triedneho učiteľa: 

       -   neskorý príchod na vyučovaciu hodinu(po dosiahnutí 45 minút-1 neospravedlnená    

           hodina) 

- časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, nedostatočná domáca príprava 

- občasné vyrušovanie na vyučovacích hodinách 

- ľahostajný prístup k plneniu školských povinností 

- z nedbanlivosti neplnenie pokynov vyučujúceho 
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- vymeškané neospravedlnené hodiny 1-4 v ½ roku, 

- nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa: 

- častejšie vyrušovanie na vyučovacích hodinách vykrikovaním, vyvolávanie konfliktov 

so spolužiakmi 

- vymeškané neospravedlnené hodiny 5-10 v ½ roku, 

- opakované dopúšťanie sa menej závažných previnení proti školskému poriadku 

(naháňanie sa počas prestávok po chodbách i napriek upozorneniam vyučujúcich a 

pod.) 

-  nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy 

 

Pokarhanie od riaditeľa školy: 

- drzé a agresívne správanie voči spolužiakom a dospelým, odvrávanie 

- poškodzovanie majetku školy 

- vulgárne vyjadrovanie sa 

- odcudzenie veci spolužiakom 

- vymeškané neospravedlnené hodiny 11-20 v ½ roku, 

-  časté narušovanie vyučovacieho procesu a pod.  

- opakované vyvolávanie konfliktov so spolužiakmi 

 

Návrh na zníženú známku 2.stupňa: 

- fajčenie v areáli školy a na školských podujatiach, požívanie drog a iných omamných 

látok 

- podvádzanie vyučujúcich, falšovanie ospravedlneniek/1x/ 

- sústavné nerešpektovanie príkazov vyučujúcich 

- pri častejšom odcudzovaní vecí spolužiakom 

- pri častejších oznámeniach pri problémoch porušovania zákona 

- falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, LV potvrdenie, záznam 

v ŽK) 

- fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom, 

(šikanovanie, sústavné agresívne správanie, verbálne vulgárne napádanie ) 

- krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,  

- svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy ),  

- vymeškané neospravedlnené hodiny 21 – 30 v ½ roku, 

 

Návrh na zníženú známku 3.stupňa: 

- výrazné narušovanie vyučovacích hodín/hlasné vykrikovanie, vulgárne vyjadrovanie, 

behanie po triede, hádzanie rôznych predmetov/ 

- nevhodné správanie sa ku spolužiakom/slovné napádanie s vulgárnymi výrazmi, fyzické 

a psychické šikanovanie spolužiakov, diskriminácia vyskytujúca sa po prvýkrát/ 

- nevhodné správanie sa ku vyučujúcim/ vulgárne vyjadrovanie, provokovanie, 

odvrávanie, odmietnutie plnenia daných úloh/ 

- fajčenie v priestoroch školy 

- ak aj po pohovore so žiakom a zákonným zástupcom naďalej dochádza k porušovaniu 

poriadku školy 

- žiak šikanovaním inému žiakovi dokázateľne spôsobil ujmu na zdraví/telesnú alebo 

psychickú/ 

- poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody. 

- vymeškané neospravedlnené hodiny 31- 60 v ½ roku, 

 

Návrh na zníženú známku 4.stupňa: 

        -   vymeškané neospravedlnené hodiny nad 61 v ½ roku, 

        -   priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin,  
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        -  v týchto prípadoch  problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych    

            predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými opatreniami voči 

žiakovi        

            a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy, 

- zámerné ničenie majetku školy alebo majetku iného spolužiaka, 

- krádež majetku školy alebo majetku iného spolužiaka. 

   

Doplnok k priestupkom 

A. Bežné priestupky: 

 zabúdanie učebných pomôcok,  

 zabúdanie žiackej knižky,  

 zabúdanie prezuviek,  úbor na TV a pod.  

 

B. Závažné priestupky:  

1. vyrušovanie na hodinách,  

2. bezdôvodné opustenie školy,  

3. nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,  

4. prepisovanie známok,  

5. klamstvo,  

6. podvody,  

7. používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne 

ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.  

 

C.  Mimoriadne závažné priestupky :  

 šikanovanie žiakov (aj slovné), 

 arogancia,  

 drzosť,  

 fyzické ublíženie,  

 krádež, fajčenie,  

 alkohol,  

 drogy,  

 ničenie školského zariadenia a pod.  

 

Kritéria na výchovné opatrenia – pochvaly a iné ocenenia 

 

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. 

Zaznamenávajú sa do triednych výkazov.  

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za:  

-   mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,  

-   záslužný alebo statočný čin,  

-   dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.  

 

2. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za :  

-   vzornú dochádzku do školy počas školského roka,  

       -   za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie,  

-   reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.  

        -  za 1.-3. miesto v školských kolách olympiád a  rôznych súťaží  

-   prácu pre triedny kolektív a podobne  

 

3. Pochvala od riaditeľa  školy sa udeľuje za :  

-   reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.  

-   záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod.                

    v  priebehu  navštevovania ZŠ 
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-   účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád  

-   významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod. )  

       -   za 1.-3. miesto v okresných a vyšších kolách olympiád a  rôznych súťaží  

 

Gymnázium 

 

Odmena: ústna alebo písomná pochvala TU, riaditeľom školy, vecný dar, finančná odmena, 

odmena za výborný prospech, odmena za reprezentáciu školy, odmena za humánny čin, 

záchranu života. 

 

1. Pochvala od triedneho učiteľa 

      za výborný prospech – prospel s vyznamenaním /do 1,5/, 

      za najviac 10 /ospravedlnených/ vymeškaných hodín podľa individuálneho posúdenia  

      triedneho učiteľa, 

      za reprezentáciu triedy, 

      za príkladné, slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, príkladný vzťah    

      k škole. 

 

2. Pochvala od riaditeľa školy 

za výborný prospech – 1,0 

za vzornú dochádzku – u prospievajúcich žiakov podľa individuálneho posúdenia 

učiteľa, 

za reprezentáciu školy, 

za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie 

inou osobou alebo inštitúciou. 

 

 

 

3. Napomenutie od triedneho učiteľa 

za jednorazové porušenie školského poriadku, 

za neskorý príchod na vyučovanie, 

za nevhodnú úpravu zovňajšku, 

za neprezúvanie sa v priestoroch školy, 

      za nesplnenie povinností týždenníkov, 

      za iné, menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim 

alebo  

      žiackym kolektívom 

      za trojnásobné napomenutie nedovoleného použitia mobilného telefónu. 

 

4. Pokarhanie od triedneho učiteľa 

za 3 a menej hodín neospravedlnenej absencie v ½ roku, 

za opakujúce sa priestupky v 3. bode. 

      za päťnásobné napomenutie nedovoleného použitia mobilného telefónu. 

 

5. Pokarhanie od riaditeľa školy 

za 4 -6  hodín neospravedlnenej absencie v ½ roku, 

za podvádzanie, 

za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských 

priestoroch a na školských akciách, 

za opakujúce sa neslušné správanie. 

      za sedemnásobné napomenutie nedovoleného použitia mobilného telefónu. 

 

6. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 /uspokojivé/ 

za 7 – 12 hodín neospravedlnenej dochádzky v ½ roku, 
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za opakované fajčenie v priestoroch školy, používanie alkoholických nápojov a iných 

druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách, 

za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život 

a zdravie, 

za znemožňovanie vzdelávacieho procesu a prevádzky školy, 

za úmyselné poškodenie školského zariadenia. 

      za viac ako sedemnásobné napomenutie nedovoleného použitia mobilného telefónu. 

 

       7. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 /menej uspokojivé/ a podmienečné  

vylúčenie zo školy 

za 13 – 20 hodín neospravedlnenej dochádzky v ½ roku, 

za opakujúce sa závažné priestupky v bode 6, 

za krádež, 

za úmyselné ublíženie na zdraví, 

za šikanovanie a vydieranie, 

za vandalizmus. 

 

        8. Zníženie známky zo správanie na stupeň 4 /neuspokojivo/ na SŠ a vylúčenie zo 

školy 

za 21 a viac hodín neospravedlnenej dochádzky v ½ roku, 

za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy, 

za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov. 

 

O uložení výchovných opatrení podľa ods. 5, 6, 7 a 8 urobí triedny učiteľ záznam 

v katalógu.  

 

 

 

XII. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

 

Základná škola 

 

V základnej škole sa pri konaní komisionálnej alebo opravnej skúšky postupuje podľa 

Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

 

Gymnázium 

 

            1. Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky: 

    - keď koná rozdielovú skúšku, 

    - keď je skúšaný v náhradnom termíne, 

    - keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka. Výsledok  

       komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný. 

2. Žiak, ktorý má na konci polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov,  

    môže požiadať, v prípade, že ide o neplnoletého žiaka prostredníctvom zákonného     

    zástupcu, o vykonanie opravnej skúšky.  

3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, 

sa  

    klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú alebo  

    komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný. 

    Opravnú alebo komisionálnu skúšku nemôže vykonať žiak, ktorý je v čase konania  

    skúšky práceneschopný. 

4.  Ak žiak neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, prípadne ak neprospel 

z viac  
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    ako dvoch predmetov, riaditeľka školy môže na jeho žiadosť povoliť opakovať  

    ročník. K žiadosti neplnoletého žiaka sa vyjadruje jeho zákonný zástupca. 

 

 

XIII. Záverečné ustanovenie 

 

      1. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy , ich zákonných zástupcov  

          a zamestnancov. 

      2. Školský poriadok a jeho zmeny a doplnky schvaľuje pedagogická rada a vydáva sa     

          po prerokovaní s Radou školy a so Žiackou školskou radou. 

      3. Školský poriadok pre žiakov školy nadobúda účinnosť 5. septembra 2016. 

 

 

           Vo Vrútkach 31. 8. 2017 

 

Školský poriadok pre žiakov prerokovala Pedagogická rada na svojom zasadnutú dňa 

11.09.2017. Schválený so spätnou splatnosťou od 04.09.2017. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                      PaedDr. Erika Repková v.r. 

                                                                                                       riaditeľka školy 
 
  

                                                                                                                                                                                    


