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I.  Všeobecné zásady 
 
Žiaci majú všetky práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v 
Charte práv dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky 
školy a správať sa podľa nich v škole a na akciách organizovaných školou. 
 
 

II. Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu  

 
1. Žiak má právo na  

 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,  
 

b) bezplatné vzdelanie,  
 

c) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto 
zákonom,  

 
d) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav  

v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,  
 

e) bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,  
 

f) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,  
 

g) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,  
 

h) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,  
 

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

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

a sexuálnemu násiliu,  
 

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

 
l) na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,  

 
m) na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom 245/2008 Z.z. 

podľa § 24.  

 

2. Žiak je povinný  

 

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 
vzdelávania,  

 
b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,  

 
c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu 

a vzdelávanie,  
 

d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli 
bezplatne zapožičané,   
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e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak Školský 
zákon o 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,  
 

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

 
 
3. Zákonný zástupca žiaka má právo  

 

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a 

vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s 

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania stanovenými Školským zákonom,  
 

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy 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,  
 

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

 
g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy.  
 
 
4. Zákonný zástupca žiaka 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.  
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5. Ďalšie povinnosti zákonného zástupcu žiaka  

 
a) Zákonný zástupca žiaka je počas povinnej školskej dochádzky žiaka povinný dbať 

 
o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu 

vzdelávania; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi 

v súlade so školským poriadkom. 
 

b) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca 

je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za 

dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti 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 žiaka na súťažiach.  
 

c) Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie 

dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca; vo výnimočných a osobitne 

odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka 

alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť 

žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.  
 

d) Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom hore uvedeným .  
 

 

III. Povinnosti žiakov súvisiace s organizáciou výchovnovzdelávacieho 
procesu  

 

 

A. Organizácia vyučovania  
 

ORGANIZÁCIA PRED EDUKAČNÝM PROCESOM – do 7:45 

1. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr o 7:35 (výnimku môžu získať len dochádzajúci 

žiaci, ktorí majú výnimku potvrdenú podpisom triedneho učiteľa v študijnom 

preukaze). 

 

2. Žiaci nosia so sebou študijný preukaz každý deň a po vyzvaní sú povinní ukázať 

študijný preukaz akémukoľvek zamestnancovi školy (pedagogickí a nepedagogickí 

zamestnanci školy). 

 

3. Povinnou súčasťou študijného preukazu je aktuálna fotografia tváre žiaka. Všetky 

informácie v študijnom preukaze sú vyplnené, študijný preukaz je podpísaný rodičmi 

(zákonnými zástupcami), triednym profesorom. Študijný preukaz obsahuje pečiatku 

školy. 
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4. Žiaci nosia so sebou čip každý deň a sú povinní zaznamenať svoj príchod do budovy 

školy čipom. 

 

5. Žiak, ktorý prišiel do školy do 7:35 a zabudol si čip alebo jeho zaznamenanie príchodu 

čipom bolo neúspešné, je povinný sa zapísať na tlačivo, ktoré je k dispozícii pri vstupe 

do školy. 

 

6. Žiak, ktorý prichádza do budovy školy ako prvý z príslušnej triedy, vyzdvihne kľúč na 

vrátnici školy oproti podpisu. 

 

7. Žiaci majú právo pred začiatkom edukačného procesu zdržiavať sa v priestoroch 

domovskej triedy (podľa príslušného názvu triedy) za účelom odloženia si kabátov 

a oblečenia a prípravy na edukačný proces. 

 

8. Žiaci, ktorí majú domovské triedy v odborných učebniach konajú podľa inštrukcií  

triedneho učiteľa. 

 

9. Žiaci, ktorí majú skrine na kabáty na chodbách školy, si svoje kabáty zavesia do 

daných skríň a uzamknú ich. 

 

10. Poverený žiak je povinný triedu zamknúť a odovzdať kľúč príslušnej triedy na 

vrátnicu školy oproti podpisu do 7:40. 

 

11. Žiaci zanechávajú priestory domovskej triedy v poriadku a čisté. 

 

12. Poverený žiak nie je oprávnený ponechať si kľúč u seba. 

 

13. Žiaci si nesmú ponechať učebnice, študijne veci, projekty tašky, jedlo a nápoje, 

cvičebný úbor, projekty a cenné veci (mobil, notebook, tablet, peniaze a pod.) 

v domovskej triede. 

 

14. Každý žiak má k dispozícii malú skrinku na chodbe školy, do ktorej si odkladá 

študijné veci. 

 

15. Žiak je povinný premiestniť sa pred príslušnú triedu vyučujúceho najneskôr dve 

minúty pred začiatkom vyučovacieho procesu (tzn. 7:43) 

 

16. Informačná tabuľa znázorňujúca rozmiestnenie domovských tried a tried vyučujúcich 

je umiestnená pri vchode do budovy školy. 
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OGRANIZÁCIA POČAS EDUKAČNÉHO PROCESU 

17. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa vyučovania z predmetov povinných, 
voliteľných a nepovinných, ktoré si zvolil. Je povinný dodržiavať vyučovací čas 
určený rozvrhom hodín i rozsahom prestávok.  
 

18. Návštevy žiakov počas vyučovania okrem súrnych prípadov sú zakázané.  

 

19. Každá trieda/učebňa je vedená pod menom učiteľa a názvom triedy.  

 

20. V triede vyučujúceho učiteľ vyučuje svoje predmety, tzn. žiaci sa počas prestávky 

premiestňujú podľa svojho rozvrhu pred triedu, kde vyučuje daný učiteľ. 

 

21. Učiteľ/Učitelia, ktorí sú uvedení pri názve triedy preberajú zodpovednosť za stav 

triedy (poriadok, výzdoba, školský majetok). 

 

22. Učiteľ vyučuje výhradne, resp. prevažne v triede, za ktorú je zodpovedný. 

 

23. Po individuálnej dohode s iným učiteľom je možné urobiť výmenu triedy, ale len po 

vzájomnej dohode schválenej vedením školy vzhľadom na technickú vybavenosť 

triedy.  

 

24. Žiaci sú povinní byť pred triedou vyučujúceho minimálne 2 minúty pred zvonením na 

vyučovaciu hodinu. 

 

25. Žiaci vstupujú do triedy len po príchode učiteľa, ktorý im triedu otvorí. 

 

26. Počas edukačných jednotiek je zakázané jedenie a pitie, žuvanie žuvačky.  

 

27. Žiaci sú povinní byť pripravení na danú hodinu – tzn. mať všetky pomôcky, študijné 

materiály, učebnice, projekty a pod., ktoré od nich učiteľ na daný predmet vyžaduje 

pri sebe . 

 

28. Žiak nemôže opustiť edukačnú jednotku v prípade, že si zabudol veci v skrinke na 

chodbe alebo v skrini v domovskej triede, resp. na chodbe. 

 

29. Žiak má svoj mobil, resp. iné technické zariadenia počas celej edukačnej jednotky 

vypnuté a odložené v taške. Žiak si nesmie svoj mobil, resp. iné technické zariadenie 

položiť na alebo do lavice. (výnimkou môže byť jedine výzva učiteľa na použitie 

mobilu, resp. iného technického zariadenia). Žiak nesmie svojvoľne používať mobil 

resp. iné technické zariadenie počas edukačnej jednotky. 

 

30. Počas prestávok (okrem veľkej prestávky) sú všetky triedy zamknuté, za čo zodpovedá 

učiteľ svojej triedy, tzn. ak učiteľ odchádza z triedy, je povinný triedu zamknúť. 
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31. Poverení žiaci sú povinní vždy pred odchodom z triedy zotrieť tabuľu podľa 

požiadavky učiteľa. 

 

32. Žiaci nie sú oprávnení počas prestávok (okrem veľkej prestávky) vojsť do domovskej 

triedy a zdržiavať sa tam. 

 

33. Žiaci sa počas prestávok zdržiavajú výhradne vo vnútorných priestoroch školy. 

 

34. Na každej chodbe je počas vybraných prestávok určený pedagogický dozor. 

 

35. Žiak nemá právo opustiť priestory školy počas vyučovania a počas prestávky. 

(výnimkou môže byť ospravedlnený odchod – pozri: Školský poriadok školy časť        

III./B/1.) 

 

36. Žiak je povinný akýkoľvek odchod a príchod do školy zaznamenať čipom. 

 

37. Zaznamenanie príchodu čipom sa musí zhodovať so zápisom do triednej knihy. 

 

38. Žiaci majú právo sa počas veľkej prestávky zdržiavať v priestoroch domovskej triedy 

od 11:10 do 11:25. 

 

39. Poverený žiak príslušnej triedy vyzdvihne kľúč na začiatku veľkej prestávky na 

vrátnici školy oproti podpisu. 

 

40. Poverený žiak príslušnej triedy zamkne triedu a odovzdá kľúč na vrátnici školy oproti 

podpisu do 11:25 (koniec veľkej prestávky). 

 

41. Poverený žiak nie je oprávnený ponechať si kľúč u seba. 

 

42. Žiaci zanechávajú priestory domovskej triedy v poriadku a čisté. 

 

43. Žiaci, ktorí majú domovské triedy v odborných učebniach, konajú podľa inštrukcií  

učiteľa domovskej triedy.  

 

44. Žiaci, ktorí majú voľnú hodinu, sa zdržiavajú výhradne v zbernej triede, v ktorej je 

určený pedagogický dozor. 

 

45. Pri suplovaných/ zastupovaných hodinách žiaci idú za učiteľom, ktorý hodinu supluje. 

Učiteľ nechodí za žiakmi do ich domovských tried, ale žiaci chodia do triedy 

vyučujúceho. 

 

46. Učiteľ je povinný po každej edukačnej jednotke vrátiť triednu knihu do zborovne tak, 

aby neobmedzil ďalšieho učiteľa v zápise do triednej knihy. Pokiaľ má učiteľ v danej 

triede viac ako jednu hodinu, vráti knihu do zborovne po daných hodinách, ktoré 

v triede má. 
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47. Triedny učiteľ nesmie vyškrtnúť prázdne políčka v triednej knihe, ak sa edukačná 

jednotka realizovala. V tomto prípade vyzve kolegu, aby sa zapísal. Kontrola zápisov 

je realizovaná triednym učiteľom vždy na konci týždňa. 

 

ORGANIZÁCIA PO UKONČENÍ EDUKAČNÉHO PROCESU 

 

48. Poverený žiak svojej triedy vyzdvihne kľúč po ukončení vyučovania na vrátnici školy 

oproti podpisu. 

 

49. Žiaci si zoberú všetky svoje osobné veci zo skríň tak, aby skrine ostali prázdne. 

 

50. Žiaci nie sú oprávnení ponechať si žiadne osobné veci v priestoroch domovskej triedy. 

 

51. Žiaci sú povinní úbor na telesnú výchovu priniesť v deň telesnej výchovy a v ten istý 

deň ho odniesť domov, tzn. žiaci si nesmú nechať úbor na telesnú výchovu 

v priestoroch školy. 

 

52. Žiaci opúšťajú triedu tak, aby ostala v poriadku a čistá. Všetky stoličky v triede sú 

vyložené na školských laviciach. 

 

53. Poverený žiak príslušnej triedy zamkne triedu a odovzdá kľúč na vrátnici oproti 

podpisu. 

 

54. Žiak je povinný svoj odchod zo školy zaznamenať čipom. 

 

55. Učiteľ svojej triedy po poslednej hodine, ktorá prebieha v triede, skontroluje poriadok 

a čistotu a urobí záznam na príslušnom formulári, ktorý je umiestnený na viditeľnom 

mieste v triede. 
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B. Dochádzka do školy  
 

1. Schválený rozvrh hodín je pre žiakov záväzný. V odôvodnených prípadoch žiak 
požiada o uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny vyučujúceho príslušného predmetu a 
oznámi to triednemu profesorovi, o uvoľnenie na celý deň požiada triedneho 
profesora. Vyučujúci alebo triedny profesor urobí záznam o uvoľnení žiaka do 
študijného preukazu. Na viac ako 1 deň uvoľňuje žiaka riaditeľ školy na základe 
písomnej žiadosti rodičov alebo zákonných zástupcov žiaka.  

 
2. Študijný preukaz je úradným dokladom. Žiak je povinný nosiť ho so sebou, udržiavať   

ho v čistote a poriadku, dbať, aby nedošlo k jeho strate alebo odcudzeniu a aby 

informácie v ňom boli zapísané úplné a pravdivé. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom 

upravovať a pozmeňovať informácie v ňom zapísané. Žiak je povinný predložiť 

študijný preukaz na kontrolu triednemu profesorovi. Žiak je povinný vypísať všetky 

údaje na prvej strane študijného preukazu a nalepiť svoju fotografiu predpísanej 

veľkosti. Preukaz slúži na zápis oznamov školy pre rodičov, ospravedlnení o neúčasti 

žiaka na vyučovaní, potvrdenie o dochádzaní žiaka autobusom. V prípade zaplnenia 

študijného preukazu ospravedlneniami je žiak povinný zakúpiť si nový študijný 

preukaz u tajomníčky školy. Ospravedlnenky zapísané mimo študijného preukazu 

nebudú akceptované. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania predloží žiak triednemu 

profesorovi na osobitnom papieri. Odchod zo školy bez predloženia žiadosti o 

uvoľnenie bude považovaný za závažnejšie porušenie vnútorného poriadku školy a 

vymeškané hodiny budú neospravedlnené. 

 

3. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný oznámiť 
triednemu profesorovi ihneď (najneskôr do dvoch dní) dôvod neúčasti. Pri návrate na 
vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu profesorovi, resp. vyučujúcemu 
potvrdenie od lekára podpísané zákonným zástupcom alebo písomné ospravedlnenie 
podpísané zákonným zástupcom v študijnom preukaze.  

 
4. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej jedného týždňa a svoju 

neprítomnosť neospravedlní, riaditeľ školy vyzve písomne rodičov alebo zákonného 
zástupcu, aby oznámil a doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní 
rodičov, že v opačnom prípade sa bude žiakova neprítomnosť posudzovať tak, akoby 
štúdium zanechal. Ak v určenej lehote od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi 
alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti, posudzuje sa, akoby štúdium 
zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy. Tým dňom 
prestáva byť žiakom školy.  

 
5. Ak triedny profesor resp. vyučujúci neuzná dôvody absencie alebo spôsob jej 

ospravedlnenia, hodiny sa považujú za neospravedlnené.  

 

C. Starostlivosť o zovňajšok  
 

1. Žiak prichádza na vyučovanie upravený tak, aby to bolo v súlade s hygienickými a 
estetickými požiadavkami. (za nevhodné sa považuje nosenie čiapky v budove školy, 
teplákov alebo teplákovej súpravy na vyučovací proces, piercing, tetovanie, 
extravagantné a výstredné oblečenie, oblečenie propagujúce znaky fašizmu, 
satanizmu, nacionalizmu, xenofóbie, intolerancie a pod., výstredný make-up, 
výstredná farba a strih vlasov a pod.)  



                                                                         SPOR_2016 
                                                                  
                                                           Školský poriadok školy 
                                                                                                                  Strana 10 z 20 

 
2. Na vyučovanie telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a na laboratórne cvičenia 

sa žiak oblieka podľa pokynov vyučujúcich príslušných predmetov. Ak je 
žiakovi doporučený ochranný odev a žiak ho nepoužije, sám si zodpovedá za 
škodu, ktorá mu vznikne.  

 

D. Správanie  
 

1. Žiak dodržiava pravidlá slušného správania, rešpektuje mravné normy a princípy. Žiak 
nesmie šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej. Je zakázaná 
diskriminácia, xenofóbia, intolerancia a rasizmus vo všetkých formách.  

 
2. Počas vyučovania nenarušuje priebeh jednotlivých hodín, umožňuje sústredenú prácu 

všetkým zúčastneným. Mobilný telefón má vypnutý a odložený v taške. V prípade 
nerešpektovania pokynov vyučujúcich na odloženie mobilného telefónu žiak je 
povinný mobilný telefón vypnúť a odovzdať vyučujúcemu, ktorý ho odovzdá 
riaditeľovi školy. Žiak počas vyučovacej hodiny nesmie svojvoľne používať 
technologické zariadenia, na začiatku hodiny ich odloží do tašky.  

 
3. Cez prestávky v triede alebo na chodbách sa správa tak, aby nespôsobil úraz ani 

nezapríčinil poškodenie zdravia svojim spolužiakom a ostatným osobám v priestoroch 
školy. Nevykláňa sa z okien, nesedí na parapetných doskách, po chodbách a v triede 
sa pohybuje chôdzou a nehrá loptové hry.  

 
4. Počas voľných hodín sa žiaci zdržiavajú v učebniach určených rozpisom, pod 

dozorom určených vyučujúcich.  
 

5. Žiak do 18 rokov nesmie piť alkoholické nápoje a nesmie fajčiť. Žiaci, ktorí dovŕšili 
18 rokov, nesmú požívať alkoholické nápoje a fajčiť v priestoroch a areáli školy a pri 
školských akciách mimo školy.  

 
6. Žiak nesmie doniesť narkotiká do školy a na akcie organizované školou, požívať ani 

sprostredkúvať narkotiká akéhokoľvek druhu, ani prinášať do školy alebo na činnosti 
organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie.  

 
7. Pri podozrení z požitia omamných látok akéhokoľvek druhu žiak musí opustiť budovu 

školy v sprievode rodiča. Pri opakovanom podozrení bude na žiadosť riaditeľa školy 
vyšetrený lekárom. Ak sa podozrenie potvrdí, škola pristúpi k výchovným opatreniam 
resp. k zníženiu známky zo správania. ( bod E a F)  

 
8. Žiaci, ktorých triedny profesor poverí týždenníckou službou, vykonávajú týždennícke 

práce podľa pokynov triedneho profesora a ostatných vyučujúcich. (bod H povinnosti 
týždenníkov)  

 
9. V telocvični, odborných učebniach a laboratóriách žiak dodržiava prevádzkový 

poriadok príslušnej učebne. Na vyučovanie v odborných učebniach a vo všetkých 
triedach žiaci čakajú na vyučujúceho pred učebňou a pred triedou.  

 
10. Na vyučovaní, školských exkurziách, zájazdoch, výletoch a kurzoch sa žiak riadi 

pokynmi pedagogického vedúceho a zásadami BOZP a PO o ktorých bude vopred 
poučený.  

 
11. Žiaci zdravia vyučujúcich i ostatných pracovníkov školy v zmysle pravidiel slušnosti 

(dobré ráno, dobrý deň). Vyučujúcich oslovujú pán profesor, pani profesorka.  
 

12. V budove školy sú zakázané nevhodné citové a intímne prejavy.  
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E. Opatrenia vo výchove  
 
 

1. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, 
dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje   
sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť 

pochvalu alebo iné ocenenie.
1)

   

2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, riaditeľ.
2)

. V osobitne 

odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže 
žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, 
zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva Slovenskej republiky.  

 
3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.   

Návrh môže predložiť, ktorýkoľvek učiteľ, napríklad za dosahovanie výborných 
študijných výsledkov, za vzornú dochádzku, účasť a umiestnenie v predmetových 
olympiádach, stredoškolskej odbornej činnosti, reprezentáciu školy na okresnej, krajskej i 
celoslovenskej úrovni v športe, kultúre. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje 
spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.  

 
4. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči 

školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám   
spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie 

alebo pokarhanie
3)

 nasledovne:   
a) napomenutie od triedneho učiteľa,  

 
b) pokarhanie od triedneho učiteľa,  

 
c) pokarhanie od riaditeľa.  

 
5. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému 

poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám 
spoločnosti  

 
a) podmienečné vylúčenie,  

 
b) vylúčenie.  

 
6. Opatrenie vo výchove podľa odseku 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak 

skončil plnenie povinnej školskej dochádzky
4)

.  
 

7. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 po prerokovaní v 
pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel 
pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak 
previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. 

 
8. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 4 a 5 treba previnenie žiaka 

objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo 

 
1) § 58 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
 

2) § 38 ods. 4 a 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmenne 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  

3) § 58 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 

 
4
)   § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný 
zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy. 

 
9. Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 4 a odseku 5 písmeno a) sa oznamuje 

žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.  
 

10. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove5) podľa odseku 5 písm. a) určí riaditeľ   
skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v 
skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí 
ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 
5 písm. b). 

11. Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 4 písm. c) a podľa odseku 5 písm. a) sa  
nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní. 

 
12. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove 

udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi 
žiaka písomne. 

 
13. Do klasifikačného hárku sa zapisuje akékoľvek porušenie školského poriadku .  

 
Výchovné opatrenia z dôvodu porušenia vnútorného poriadku školy 

 

1. Pokiaľ žiak, ktorý dostal návrh na výchovné opatrenia z dôvodu porušenia 

vnútorného poriadku školy na štvrťročnej hodnotiacej porade alebo 

trištvrťročnej hodnotiacej porade, svoje správanie oľutuje a do nasledujúcej 

klasifikačnej porady sa jeho správanie výrazne zlepší, triedny učiteľ upustí od 

návrhu a po prerokovaní pedagogickou radou riaditeľ školy môže upustiť od 

schválenia takéhoto návrhu. 

 

2. Návrhy na výchovné opatrenia z dôvodu porušenia vnútorného poriadku školy 

sa zrátavajú 2x za školský rok, t.j. vždy na polročnej klasifikačnej porade a na 

koncoročnej klasifikačnej porade, tzn. že žiak začína druhý polrok alebo nový 

školský rok bez záznamov z predchádzajúceho obdobia.   

 

 

Ústne napomenutie od triedneho učiteľa 
- 1 x nezaznamenanie príchodu žiaka čipom  

- 1 x zaznamenaný príchod žiaka po 7:35 do školy 

- 1 x meškanie na vyučovanie 

 

Napomenutie od triedneho učiteľa 
 

-  1 zápis v klasifikačnom hárku 

-    2 x opakované meškanie na vyučovanie 

-    2 x nezaznamenanie príchodu žiaka čipom  

-    2 x zaznamenaný príchod žiaka po 7:35 do školy 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 
 

- 2-3 zápisy do klasifikačného hárku  

- 3 x opakované meškanie na vyučovanie  

- 3 x nezaznamenanie príchodu žiaka čipom  
- 3 x zaznamenaný príchod žiaka po 7:35 do školy 
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- 1 x použitie mobilného telefónu na hodine  
 

- 1 neospravedlnená hodina  
 

- 1x  svojvoľné opustenie školy  
 
Pokarhanie od riaditeľa školy 
 

- 4-5 zápisov do klasifikačného hárku 
- 4-5 x opakované meškanie na vyučovanie 

- 4-5 x nezaznamenanie príchodu žiaka čipom  

- 4-5 x zaznamenaný príchod žiaka po 7:35 do školy 

- 2 x použitie mobilného telefónu na hodine   
 

- 2-3 neospravedlnené hodiny  
 

- 2x  svojvoľné opustenie školy  
 

- narušovanie vyučovania svojvoľným používaním technologických zariadení ako 

mobilný telefón, mp3-prehrávač, tablet, notebook a pod.  
 

- prejavy intimity a sexuálneho správania sa v priestoroch školy  
 

- vulgárne vyjadrovanie v škole, v stravovacích zariadeniach  a na školských akciách   
 

- hranie loptových hier v učebniach, na chodbách a v šatniach  
 
 

4) § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Podmienečné vylúčenie zo štúdia 
 

- opakované porušovanie školského poriadku po udelení zníženej známky zo správania 
na stupeň 3 – menej uspokojivé  

 
Vylúčenie zo štúdia 
 

- za závažné porušenie školského poriadku v skúšobnej lehote žiakom podmienečne 
vylúčeným zo štúdia  
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F. Hodnotenie a klasifikácia správania – špecifikácia  
 

1. V zmysle pokynu Metodický pokyn č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov stredných škôl klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ 

po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 

2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení 
školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených 
pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad 
správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej 
škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný 
stav žiaka.  

 
3. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 a 7.  

 
4. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského 

poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne 
zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa 
môže dopustiť menej závažných previnení.  

 
5. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s 

ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov 
školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a 
učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa 
menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku. 

 
Známka zo správania sa zníži na stupeň uspokojivé (2) v nasledujúcich prípadoch: 

 
a) neospravedlnená absencia v rozsahu 4 – 10 vymeškaných hodín  

b) 6-7 zápisov v klasifikačnom hárku  

c) 6-7 x opakované meškanie na vyučovanie   

d) 6-7 x nezaznamenanie príchodu žiaka čipom  

e) 6-7 x zaznamenaný príchod žiaka po 7:35 do školy 
 

f) 3 x svojvoľné opustenie budovy školy  
 

g) sústavné narušovanie vyučovacieho procesu a znemožňovanie práce na 
vyučovaní  

 
h) vedomé podvádzanie vyučujúceho  

 
i) neslušné správanie k spolužiakom, zamestnancom školy a iným osobám, ktoré 

sa zdržujú v škole  
 

j) vedomé poškodenie školského zariadenia, učebných pomôcok, inventáru školy 
a pod.  

 

k) prinášanie do školy alebo na akcie organizované školou vecí ohrozujúcich 
život, zdravie a rozptyľujúce pozornosť žiakov počas vyučovania  
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l) správanie žiaka, ktoré napĺňa znaky šikanovania  
m) akékoľvek slovné zastrašovanie, psychické a fyzické násilie 
n) 3x použitie mobilného telefónu na hodine                             

6. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku 
voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení 
druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym 
zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických 
zamestnancov alebo ďalších osôb.  

 

 
Známka zo správania sa zníži na stupeň menej uspokojivé (3) v nasledujúcich prípadoch: 

 
a) 8-9 zápisov v triednej knihe  

b) 8 x opakované meškanie na vyučovanie  

c) 8 x nezaznamenanie príchodu žiaka čipom  

d) 8 x zaznamenaný príchod žiaka po 7:35 do školy 

e) 4x svojvoľné opustenie budovy školy  
 

f) prechovávanie a užívanie drog, alkoholu a iných omamných látok  
 

g) vážne ublíženie na zdraví  
 

h) vandalizmus a úmyselné poškodzovanie školského majetku  
 

i) krádež  
 

j) podvody a falšovanie dokumentov  
 

k) vydieranie a šikanovanie žiakov a učiteľov  
 

l) prejavy rasizmu a nacionalizmu, satanizmu, xenofóbie, intolerancie a pod.  
 

m) zvlášť hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a pracovníkom 
školy  

 
n) neospravedlnenú absenciu v rozsahu viac ako 10  hodín  

 

7. Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s 
ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, 
s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, 
pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, 
ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho 
kolektívu.                                                                                                                                          
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Známka zo správania sa zníži na stupeň neuspokojivé (4) v nasledujúcich 

prípadoch: 

          a) prechovávanie a používanie zbraní 
 

b)  opakované porušovanie školského  poriadku, ak  mu  bola  znížená  známka 

zo správania na   stupeň 3   a žiakovi   bolo udelené   výchovné   opatrenie 

podmienečné vylúčenie zo školy  
 

7. Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. 

 

8. Pokiaľ žiak, ktorý dostal návrh na zníženie známky zo správania na štvrťročnej 

hodnotiacej porade alebo trištvrťročnej hodnotiacej porade, svoje správanie oľutuje 

a do nasledujúcej klasifikačnej porady sa jeho správanie výrazne zlepší, triedny 

učiteľ navrhne miernejšiu sankciu alebo výchovné opatrenie, a po prerokovaní 

pedagogickou radou riaditeľ školy po svojom zvážení tento návrh môže schváliť.  

 

9. Návrhy na zníženie známky resp. ich udelenie sa berie do úvahy 2x za školský rok, 

t.j. vždy na polročnej klasifikačnej porade a na koncoročnej klasifikačnej porade. 
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G. Starostlivosť o školský majetok a osobné veci  
 

1. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky. Ak svojou 
nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí škodu, musí ju odstrániť alebo nahradiť.   
V prípade poškodenia alebo straty učebnice je žiak povinný odovzdať jej rozmnoženú 
a zviazanú kópiu.  

 
2. Žiak si môže prostredníctvom školy poistiť svoje veci. Poškodené a odcudzené 

veci môžu byť uhradené len prostredníctvom poisťovne.  
 

3. Žiak nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a 
cenné predmety.  

 
4. Odcudzenie vecí žiak nahlási v deň odcudzenia triednemu profesorovi a sekretárke 

školy. Vlastníctvo odcudzenej veci je povinný preukázať dokázateľným spôsobom.  
 

5. Hodinky, peniaze, retiazky a prstene z drahých kovov sú žiaci povinní (počas 
vyučovania telesnej výchovy) zobrať do telocvične, nenechávať v šatni, resp. pri 
cvičení v areáli školy dať do úschovy vyučujúcemu.  

 

 

H. Povinnosti týždenníkov  
 

1. Službu vykonávajú vždy dvaja žiaci určení triednym profesorom.  
 

2. Vo svojom funkčnom období prichádzajú do školy o 7.30 hod. Pripravia triedu, 
vyučovací priestor tak, aby nebolo narušené vyučovanie (čistá tabuľa, krieda, fixka 
a pod.).  

 
3. Pred začatím vyučovacej hodiny, cez prestávku podľa pokynov vyučujúceho prinesú 

pomôcky a pomáhajú ich pripraviť.  
 

4. V prípade, že sa vyučujúci nedostaví na vyučovací hodinu do 5 minút, oznámia jeho 
neprítomnosť v triede zástupcovi riaditeľa školy.  

 
5. Dbajú o poriadok a čistotu v triede, cez prestávky, ktoré sú žiaci v triede, zabezpečujú 

vetranie tried.  
 

6. Bez vyzvania vyučujúceho na začiatku každej vyučovacej hodiny nahlásia 
neprítomnosť žiakov.  

 
 

7. Každé poškodenie zariadenia v učebni hlásia ihneď vyučujúcemu resp. triednemu 
profesorovi.  
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Zapracované zmeny boli prerokované a schválené  na pedagogickej rade dňa 18.10.2016 

Školský poriadok školy je platný od 18.10.2016. 
 
Školský poriadok je záväzný pre: 
 

- všetkých pracovníkov, ktorí majú s organizáciou uzavretý pracovný pomer  
 

- všetkých žiakov školy  



 
SPOR_2016 

Školský poriadok školy 
Strana 19 z 20 

 
 
 

 

IV. Zmenové konanie 

 

Zmeny eviduje tvorca dokumentu. 
 

 
   

Dátum 
   

Prepis, 
  

 Zmenu  

        
 

 
P. č. 

  
Strana 

  
Obsah zmeny 

 
zaznačil  

  
zmeny   

Doplnok   
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Rozdeľovník 

 
 

Por. č. 
 

Držiteľ 
 

 Organizačná  
 

Podpis o prevzatí 
 

 

     
 

 
výtlačku 

   
jednotka 

   
 

         
 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 

 
17. 

 
 

 

V. Rozsah platnosti 

 

Platí v celom Gymnáziu P.J. Šafárika – P.J.Šafárik Gimnázium Rožňava. 
 
 
 

VI. Poznámky 
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VII.  Oboznámenie s organizačným poriadkom: 

 
 

Dátum 

 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Podpis 

 

    
 

          
 

          
 

          
 

          
  



 


