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ŠKOLSKÝ PORIADOK ŠKOLY  
 

Preambula 

Žiak, ktorý sa dobrovoľne rozhodol študovať na Gymnáziu F.V. Sasinka Skalica,  sa zaväzuje 

riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami  morálky, demokracie, vlastenectva a plniť 

všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a školského poriadku 

školy. 

Gymnázium F. V. Sasinka Skalica sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a ľudské práva vo 

vzťahu k žiakom, učiteľom, zamestnancom, rodičom a iným subjektom podieľajúcim sa na 

výchove a vzdelávaní žiakov školy. 

Školský  poriadok školy vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z metodického 

pokynu č. 21/2011-R, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných 

škôl v Slovenskej republike. 

 

Článok 1 

Organizácia vyučovacieho dňa a školského roka 

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh 

hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. Vyučovanie sa začína 

o 8.00 hod. a končí podľa rozvrhu hodín. Budova školy je v čase od 7:55 h do 12:30 h 

zatvorená. Vchod pri recepcii sa otvára o 12:30 h, zadná brána pri kotolni o 13:50 h. 

 

Plán zvonenia 

                    Prvé zvonenie  755 

                    1. hod.              800 - 845
 

                    2. hod.              855 - 940 

                    3. hod.              955 -1040 

                    4. hod.            1050 -1135 

                    5. hod.            1145 -1230 

                    6. hod.            1235 -1320 

                    7. hod.            1305 -1350 

                    8. hod.            1355 -1440 

                    9. hod.            1445 -1530 

 

Organizácia každého školského roka rešpektuje Pedagogicko-organizačné pokyny pre 

príslušný školský rok, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky.  
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Článok 2 

Práva a povinnosti žiaka  

 
1) Žiak má právo na: 

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, 

b) bezplatné vzdelávanie, 

c) vzdelanie v štátnom jazyku, 

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

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, byť zastupovaný školským detským ombudsmanom, 

k) slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, tiež foriem záujmovej činnosti 

v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom 

vzdelávacím programom, 

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

m) individuálne vzdelávanie a vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu v zmysle 

platnej legislatívy, 

n) komisionálne preskúšanie v zmysle platnej legislatívy, 

o) slušné vyslovenie svojho názoru a môže klásť otázky k preberanej téme, 

p) informácie o kritériách hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých 

predmetoch, 

q) bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede, na zdôvodnenie klasifikácie a 

zdôvodnenie chýb v písomných prácach a testoch najneskôr do 14 dní, 

r) podanie sťažnosti riaditeľke školy, 

s) možnosť byť volený a voliť do všetkých orgánov žiackej samosprávy, 

t) slobodnú voľbu predmetov maturitnej skúšky, 

u) informácie o obsahu učebných osnov, tematických plánov, vzdelávacích štandardov, 

v) kvalitnú výučbu v každom povinnom a voliteľnom predmete, 

w) spravodlivý proces, t. j. na vyšetrenie a prerokovanie svojich priestupkov pred uložením 

opatrenia vo výchove,  

x) stravovanie v školskej jedálni za predpokladu, že včas uhradí stravné a dodržiava 

platné pravidlá. Stravovanie je dlhodobé a nemožno sa odhlasovať v závislosti od 
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jedálneho lístka. Ak žiak bude chýbať, zo stravy sa odhlási najneskôr deň vopred do 

13:30 hod. Pri nedodržaní platných pravidiel môže byť žiak zo stravovania vylúčený. 

2) Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu 

a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, 

a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

3) 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 v správe školy a majetok, ktorý škola využíva na 

výchovu a vzdelávanie, 

d) chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, 

e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, 

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť 

ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, 

g) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi, 

h) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy, správať sa voči 

spolužiakom a iným osobám spôsobom, ktorý nenesie znaky šikanovania v priamej 

podobe (fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, posmech a pod.) i v nepriamej 

podobe (prehliadanie, ignorovanie obete). Uvedené prejavy šikanovania sa považujú 

za závažné porušenie školského poriadku (viď smernica č. 18/2019). Z hľadiska 

trestného zákona môže šikanovanie napĺňať skutkovú podstatu trestných činov alebo 

priestupkov. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania trestného činu dovŕšil 

14. rok svojho veku. Takého prejavy šikanovania škola oznámi policajnému zboru, 

i) opustiť budovu školy bezprostredne po skončení vyučovania. Dlhšie sa v škole môžu 

zdržiavať len tí žiaci, ktorí sa zúčastňujú mimoškolskej činnosti, 

j) nosiť zápisník (slovníček) pre kontakt s lekárom a zákonným zástupcom,  

k) dodržiavať platné zákony, 

l) zúčastňovať sa povinných kurzov:  KOŽaZ, účelové cvičenie. Neúčasť na uvedenej 

akcii ospravedlňuje vedenie školy na základe lekárskeho potvrdenia, 

m) zúčastňovať sa príslušného vyučovania na akciách organizovaných školou (LVVK, ŠvP 

a KOŽaZ). 
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Článok 3  

Zásady správania žiakov 

 

1) Oslovenie a pozdrav 

a) Žiaci oslovujú zamestnancov školy: pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pán zástupca, 

pani profesorka, pán profesor, pán školník, pani vrátnička, pani upratovačka atď.. 

b) Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer). 

c) Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy i cudzích návštevníkov školy. 

d) Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že v tichosti vstanú. Ak 

príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa 

žiaci tak isto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho. 

e) Na hodinách telesnej výchovy,  informatiky, etickej výchovy, pri písaní kontrolných 

a kompozičných prác, na laboratórnom cvičení a na pokyn vyučujúceho žiaci 

nevstávajú na znak pozdravu. 

 

2) Príchod žiakov do školy 

a) Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania – teda  7.50 

hod.  

b) Do školskej budovy vchádzajú žiaci vedľajším vchodom. Pred vstupom do budovy si 

dôkladne očistia obuv. Obuv po prezutí a vrchné ošatenie si odložia do skriniek, ktoré 

pri odchode na vyučovanie uzamknú. 

c) Ak si žiaci zabudnú kľúč od skrinky, prihlásia sa na recepcii a počkajú, až im recepčná 

o 7:55 odomkne skrinky. 

d) Pri odchode z budovy školy na hodinu TSV mimo školy čakajú žiaci na príslušného 

učiteľa pri recepcii. 

e) Neskorý príchod (ak žiak uvedie, že zaspal, používa neskorší medzimestský spoj, 

a iné) sa považuje za porušenie školského poriadku, ktoré rieši triedny učiteľ. 

f) Čas od príchodu do školy do začiatku vyučovania žiak využíva na opakovanie učiva 

a prípravu na vyučovanie. V tomto čase nevypracúva písomné a grafické domáce 

úlohy, ktoré mu boli uložené v predchádzajúcich dňoch, a ktoré si pripravuje doma, 

resp. počas voľných hodín. 

g) Na akcie organizované školou mimo budovy školy nie je žiakom dovolené presúvať sa 

osobnými dopravnými prostriedkami (bicykle, motorky, autá) bez súhlasu vedenia 

školy. 
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3) Správanie žiakov na vyučovaní 

a) Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so 

všetkými učebnými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. 

Veci potrebné na hodine má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v taške. 

Jedlo a pitie na lavicu počas vyučovania nepatrí. 

b) Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Je zakázané 

nosiť do školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by 

mohli narušiť výchovu žiakov (napr. zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú 

literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá, hudobné nástroje, rádiá, CD prehrávače, 

elektrospotrebiče a pod.). Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za 

vzniknutú škodu. Vo výnimočných prípadoch môže žiak požiadať triedneho učiteľa, 

resp. sekretárku školy o úschovu cenností počas vyučovania.  

c) Žiakom nie je dovolené mať počas vyučovacích hodín zapnutý mobilný telefón. 

V ojedinelých a nevyhnutných prípadoch môže žiak použiť mobilný telefón s dovolením 

učiteľa. 

d) Žiak v tichosti očakáva príchod vyučujúceho v triede, v prípade vyučovania v odbornej 

učebni pred učebňou, telesnej výchovy pred telocvičňou. 

e) Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede 

spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší 

vyučovanie. 

f) V odborných učebniach (napr. chemické laboratórium, informatika atď.) a v telocvični 

sa žiak riadi osobitnými pravidlami a pokynmi  vyučujúceho. 

g) Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred 

začiatkom hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny 

vyučujúci nemusí akceptovať. 

h) Za narušovanie vyučovania vyučujúci zapíše žiaka do triednej knihy, čo môže mať 

vplyv na udelenie výchovného opatrenia, prípadne zníženej známky zo správania. Po 

skončení vyučovacej hodiny môže vyučujúci priviesť žiaka na výchovný pohovor 

k zástupkyni riaditeľky alebo k riaditeľke školy. 

i) Pred opustením triedy urobí žiak vo svojom okolí poriadok. Odpadky patria  do koša. 

Po skončení poslednej hodiny v triede žiaci zdvihnú stoličky.  

 

4) Správanie žiakov cez prestávky 

a) Cez prestávku sa žiaci disciplinovane presunú do triedy, odbornej učebne alebo 

telocvične  určenej vo svojom rozvrhu hodín, kde vyčkajú na príchod vyučujúceho. 

b) V prípade, že počas prestávky žiak zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu 

vyučovaciu hodinu. Môže sa najesť a napiť. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom 
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nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým 

správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenie, 

nekričí, nevykláňa sa z okien, nič nevyhadzuje z okien. 

c) V čase veľkej prestávky môže žiak ísť do bufetu, zdržiavať sa na chodbách školy, 

pričom sa však správa disciplinovane.  

d) V celom areáli školy je prísny zákaz fajčenia v zmysle Zákona č. 377/2004 Z. z. 

o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

e) Cez prestávky chodia určení žiaci po pomôcky podľa pokynov príslušného 

vyučujúceho. 

f) Žiak v priestoroch školy udržiava poriadok. Nezdržiava sa zbytočne na záchodoch, 

nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel. Nevstupuje do 

záchodov a sociálnych zariadení opačného pohlavia. Papiere a odpadky dáva do 

košov. Separuje odpad. 

g) Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak 

sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to predseda triedy 

alebo týždenníci zástupcovi riaditeľky školy. 

h) Na sekretariát riaditeľky školy môžu ísť žiaci len počas stránkových hodín alebo po 

vyučovaní.  

 

5) Starostlivosť o zovňajšok 

a) Žiak prichádza do školy vhodne a čisto oblečený a upravený. 

b) Nie je dovolené prichádzať do školy a na podujatia organizované školou v nevhodnom, 

vyzývavom oblečení, tiež s nevhodnými nápismi. 

c) Na hodiny telesnej výchovy a laboratórne cvičenia má príslušné oblečenie podľa 

pokynov vyučujúcich. Zabudnutie úboru na telesnú výchovu sa považuje za vážny 

priestupok voči školskému poriadku. 

d) Žiaci sa na vyučovanie  prezúvajú. 

e) Prezuvky, plášť na laboratórne cvičenie alebo športový odev  treba v pravidelných 

intervaloch, resp. pri znečistení  vyprať a vyčistiť.  

 

6) Starostlivosť o školské zariadenie, učebnice a školské potreby 

a) Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne 

zaobchádzať s učebnými pomôckami. 

b) Žiak šetrí jemu zverené učebnice. Pri ich strate alebo poškodení je povinný ich nahradiť 

v plnej výške ich hodnoty. 

c) Žiaci sú povinní dodržiavať predpísanú úpravu grafických a laboratórnych prác, 

referátov a projektov. 
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d) Žiakom nie je dovolené vykláňať sa z oblokov, vyhadzovať von oknom papiere, 

odpadky a akékoľvek  iné predmety, ani sedieť na parapetných doskách či radiátoroch. 

e) Pri poškodení inventára triedy alebo učebne uhradí škodu žiak, ktorý škodu spôsobil. 

Ak sa príslušný žiak nezistí, škodu uhradia spoločne všetci žiaci triedy. Každé 

poškodenie majetku je žiak povinný hlásiť bez meškania triednemu učiteľovi. 

f) Poškodenie inventára na chodbách a sociálnych zariadeniach uhradí žiak, ktorý škodu 

spôsobil. V prípade, že sa vinník nezistí, uhradia škodu rovným dielom všetci žiaci, 

ktorí majú vyučovanie na danej chodbe. 

g) Na konci školského roka, pri prestupe na inú školu, resp. pri ukončení štúdia na škole, 

je žiak povinný vrátiť všetky učebnice, zverené pomôcky a kľúč od skrinky ešte pred 

odchodom zo školy a vyrovnať všetky svoje podlžnosti voči škole v súlade 

s vnútornými smernicami školy.  

 

7) Správanie žiakov mimo školy 

a) Každý žiak aj mimo vyučovania a v čase prázdnin je žiakom školy a tak sa musí aj 

správať. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom, učiteľom, ostatným zamestnancom 

školy a známym je úctivý, zdvorilý a čestný. Pri stretnutí ich slušne pozdraví. 

b) K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva hádky 

a bitky a nevyjadruje sa hrubo. 

c) Žiak sa riadi radami svojich rodičov a starších súrodencov, ochotne im pomáha, 

udržuje čistotu a má v poriadku svoje veci. 

d) Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám. Uvoľňuje im miesto v dopravných 

prostriedkoch a všemožne im pomáha. 

e) Chráni zdravie svoje aj iných. Dbá na bezpečnosť pri práci a mimo školy dodržuje 

dopravné predpisy. Chráni verejný a súkromný majetok, neznečisťuje a nepoškodzuje 

ho. 

 

8) Správanie v školskej jedálni 

a) Žiak do jedálne vstupuje s čipovou kartou v poradí, v akom prišiel,  

b) každý žiak pri pohybe v jedálni dodržiava všetky pravidlá stolovania, 

c) po ukončení stolovania žiak zasunie stoličku, odnesie tanier a príbor k okienku, stôl 

nechá čistý, 

d) každý žiak sa riadi pokynmi dozor konajúceho pedagóga a pomocného 

žiackeho dozoru, 

e) v priestoroch školskej jedálne sa nezdržiavajú žiaci, ktorí sa tam nestravujú. 
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9) Storno poplatky pri akciách organizovaných školou 

Ak sa žiak odhlási z plánovanej školskej akcie (exkurzia, školský výlet) menej ako 7 dní 

pred jej konaním, je povinný uhradiť storno poplatok za dopravu.  

  

 

10) Povinnosti týždenníkov  

         (Týždenníci sú dvaja žiaci triedy, ktorých určuje triedny učiteľ minimálne na dobu             

          jedného týždňa oznamom na nástenke v materskej triede.) 

a) Týždenníci pripravia v učebni potrebné pomôcky, zotrú tabuľu a vyvetrajú, 

b) na začiatku hodiny oznámia chýbajúcich žiakov, 

c) oznámia u zástupcov školy alebo na sekretariáte školy neprítomnosť vyučujúceho 

na hodine po 10 minútach od jej začiatku, 

d) po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrú na to, aby učebňa zostala v 

primeranom poriadku. 

 

11) Žiak má zakázané 

a) počas prestávok, voľných hodín, v priebehu vyučovania opúšťať školskú budovu 

bez povolenia dozor konajúceho alebo triedneho učiteľa. Opustenie školskej budovy 

povoľuje triedny učiteľ, zastupujúci triedny učiteľ (v ich neprítomnosti iný učiteľ 

z príslušného kabinetu), ktorý dá žiakovi podpísanú priepustku. 

Výnimku tvorí obedňajšia prestávka počas 6. alebo 7. vyučovacej hodiny podľa 

príslušného rozvrhu. K opusteniu školskej budovy o tomto čase je nutný informovaný 

súhlas zákonného zástupcu aj u plnoletého žiaka, 

b) v areáli školy a na školských podujatiach fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy či  

prekurzory (tzn. prípravky a pomôcky na prípravu drogy), iné zdraviu škodlivé 

návykové látky a hrať hazardné hry. V zmysle trestného zákona je výroba, držanie, 

obchodovanie s drogami a prekurzormi trestným činom, 

c) propagovať rasovú  neznášanlivosť akoukoľvek formou (ústne, písomne, vlastným  

konaním a pod.), 

d) snímať (zvukovo i obrazovo), rozposielať a zverejňovať záznam, ktorý bol zhotovený 

bez vedomia a súhlasu dotyčnej osoby,   

e) privlastňovať si cudzie veci v budove školy alebo mimo nej, urážlivo sa správať 

k pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy,  

f) prijímať súkromné návštevy  v škole v čase vyučovania a prestávok ,   

v odôvodnených prípadoch sa návšteva zaeviduje na recepcii do knihy návštev a tu 

zotrvá do príchodu žiaka, 
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g) našepkávať pri skúšaní, odpisovať pri písomných skúškach alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom podvádzať, 

h) vykláňať sa z okien, sedieť na parapetoch okien, zábradliach, schodištiach 

a podlahách, znečisťovať steny, používať hlavné schodište, 

i) svojvoľne premiestňovať inventár z jednej triedy do druhej, 

j) konzumovať potraviny počas vyučovacej hodiny, 

k) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok v správe školy, 

l) nosiť do školy život a mravnosť ohrozujúce predmety (zbrane, nože, výbušniny atď.), 

m) intímne správanie k partnerovi/partnerke v škole a na akciách organizovaných školou,  

n) manipulovať počas prestávok so školským notebookom, 

o) počas vyučovacej hodiny akýmkoľvek spôsobom manipulovať s mobilným telefónom, 

mobilný telefón musí byť počas vyučovacej hodiny vypnutý. Žiak môže používať 

mobilný telefón so súhlasom vyučujúceho, ak je práca s ním súčasťou vyučovacieho 

procesu. 
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Článok 4 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu  

 

1) 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, 

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 riaditeľky školy, 

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

školskej samosprávy, 

g) byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľky školy, 

h) byť volený do rady školy (okrem zamestnancov školy) a rodičovskej rady (okrem 

zamestnancov školy), 

i) na prístup k dokumentom vydaných školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú jeho 

dieťaťa, 

j) poznať účel a spôsob využívania finančných prostriedkov  a predmetov, ktoré daroval 

škole, 

k) požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky v súlade s platnou legislatívou, 

l) písomne ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní (v zmysle čl.4 ods.3). 

 

2) 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 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 spôsobil, 

f) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa 

dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania, 



 

12 

 

g) oznámiť škole do 2 dní príčinu neprítomnosti svojho dieťaťa na vyučovaní, 

h) dodržiavať v plnom rozsahu podmienky stanovené všetkými legislatívnymi normami, 

ktoré sa týkajú školy, 

i) nenarušovať súkromie zamestnancov školy, 

j) v prípade podania akejkoľvek žiadosti na riaditeľstvo školy musí táto obsahovať 

nasledovné údaje: 

1. meno a priezvisko zákonného zástupcu, 

2. adresu bydliska zákonného zástupcu, 

3. meno a priezvisko žiaka, 

4. dátum narodenia, 

5. adresu bydliska žiaka, 

6. triedu, ktorú žiak navštevuje, 

7. dôvod podania žiadosti. 

 

3) Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 

ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, maximálne však jedenkrát počas školského roka. 

Vo výnimočných prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie alebo iný doklad 

potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu 

ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, je nutné doložiť 

potvrdenie od lekára. 

4) Zákonný zástupca je povinný poskytnúť škole za účelom spracovania pedagogickej  

dokumentácie tieto údaje: 

a, o žiakovi 

1. meno a priezvisko, 

2. dátum a miesto narodenia, 

3. bydlisko,    

4. rodné číslo, 

5. štátna príslušnosť, 

6. národnosť,  

7. informácie o fyzickom a duševnom zdraví, 

8. informácie o mentálnej úrovni žiaka vrátane výsledkov 

pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, 

b, o identifikácii zákonných zástupcov 

1. meno a priezvisko, 

2. adresa zamestnávateľa, 

3. trvalé bydlisko, 

4. telefónny kontakt.  
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5)   Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám a to  za týchto podmienok: 

a) V zmysle ods. 3 

b) Žiakov zákonný zástupca vyjadrí písomný súhlas na začiatku školského roka 

o potvrdzovaní ospravedlnenia zákonným zástupcom a doručí ho triednemu učiteľovi. 

c) V prípade, že zákonný zástupca vyjadrí nesúhlas s týmto spôsobom ospravedlnenia, 

ospravedlňuje sa žiak sám, pričom žiadosť o ospravedlnenie svojim podpisom zákonný 

zástupca berie na vedomie. 

d) V prípade, že riaditeľ, triedny učiteľ alebo iný vyučujúci majú podozrenie, že plnoletý 

žiak vynecháva vyučovanie bezdôvodne a často, písomnou formou po 

predchádzajúcom upozornení žiaka, informujú jeho zákonného zástupcu. 
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Článok 5 

Uvoľňovanie z vyučovania a neprítomnosť žiaka v škole 

 

1) Žiak je povinný založiť si a nosiť do školy zápisník (slovníček) pre kontakt školy s rodinou 

a ošetrujúcimi lekármi, v ktorom bude meno žiaka, trieda, školský rok, podpis triedneho 

učiteľa, vzorový podpis zákonných zástupcov a pečiatka školy. Len v tomto zápisníku 

(slovníčku) bude mať žiak ospravedlnenky podpísané zákonným zástupcom. Lekárske 

potvrdenie, ktoré nebude zapísané priamo v zápisníku (slovníčku) nebude akceptované. 

2) Uvoľnenie môže povoliť: 

a) z jednej  vyučovacej hodiny príslušný vyučujúci,  

b) z viacerých vyučovacích hodín alebo  jedného  vyučovacieho  dňa  triedny 

učiteľ, zastupujúci triedny učiteľ, prípadne učiteľ z príslušného kabinetu 

triedneho učiteľa     

c) z dvoch a viac dní riaditeľka školy.  

3) Ak ide o neprítomnosť dlhšiu ako 1 deň, plnoletý žiak (v zmysle čl. 4, ods.5) alebo  zákonný 

zástupca žiaka podá písomnú žiadosť o uvoľnenie riaditeľke školy najneskôr 3 dni pred 

neprítomnosťou a to prostredníctvom triedneho učiteľa, ktorý písomne vyjadrí svoje 

stanovisko a postúpi žiadosť riaditeľke školy. Pokiaľ  riaditeľka  školy nedá súhlas 

k uvoľneniu žiaka na základe návrhu triedneho učiteľa, bude sa prípadná neúčasť na 

vyučovaní posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku.  

4) Ak žiak ochorie a lekár ho uzná nespôsobilým pre účasť na vyučovaní, zdržiava sa doma, 

prípadne v nemocnici. O neprítomnosti žiaka v škole informuje zákonný zástupca osobne 

alebo písomne (mail, SMS) triedneho učiteľa najneskôr do 2 dní. V prípade, že zákonný 

zástupca neospravedlní žiaka do 2 dní, vyzve triedny učiteľ zákonného zástupcu, aby 

predložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak zákonný zástupca nereaguje na toto 

oznámenie, triedny učiteľ má právo považovať neprítomnosť žiaka na vyučovaní za 

neospravedlnenú. 

5) Vedenie školy môže vyzvať triednych učiteľov, aby predložili zápisníky (slovníčky) žiakov 

na kontrolu oprávnenosti ospravedlnenia zameškaných hodín. 

6) Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe ospravedlnenia 

zapísaného v zápisníku (slovníčku), podpísaného lekárom alebo zákonným zástupcom. 

Triedny učiteľ má právo konzultovať s rodičmi aj  neprítomnosť plnoletého žiaka. 

Ospravedlnenie neprítomnosti je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi do 2 dní po 

nástupe do školy po predchádzajúcej absencii. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá 

dlhšie ako 2 dni, predloží žiak potvrdenie od lekára, ktoré musí byť podpísané zákonným 

zástupcom. V prípade plnoletého žiaka sa postupuje podľa čl. 4 ods. 5. Triedny učiteľ 

v prípade pochybností má právo tieto zápisy v zápisníku (slovníčku) verifikovať. 
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Dodatočne predložené potvrdenie nebude triedny učiteľ akceptovať.  Ak sa krátkodobá 

neprítomnosť žiaka /do 2 dní/ opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie 

od lekára aj za kratšie obdobie.  

7) Ospravedlnenie od zákonného zástupcu z rodinných dôvodov (predvídaných alebo 

nepredvídaných) je možné akceptovať najviac 3-krát po jednom dni za školský rok. 

Ospravedlnenie od zákonného zástupcu zo zdravotných dôvodov bez potvrdenia lekára 

bude škola akceptovať najviac 3-krát po jednom dni za školský rok. Neprítomnosť žiaka, 

ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni ospravedlňuje zákonný zástupca 

maximálne 1-krát za školský rok (čl. 4 ods. 3).  

8) Neospravedlnenú neúčasť  na vyučovaní žiaka plniaceho si povinnú školskú dochádzku, 

trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci oznámi v zmysle § 5 zákona č. 596/2003 

Z. z. triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľky školy príslušnému orgánu štátnej správy 

miest a obcí, v ktorej má zákonný zástupca žiaka trvalý pobyt.  

9) Ak ochorie žiak alebo osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti na nákazlivú 

chorobu, oznámi to bezodkladne zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak  písomne 

riaditeľke školy. Taký žiak sa môže zúčastniť vyučovania len so súhlasom príslušného 

lekára.  

10) Ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 30 % z plánovaného počtu hodín v predmete 

bude na základe rozhodnutia riaditeľky školy komisionálne preskúšaný s výnimkou plnenia 

školskej dochádzky v nemocničnom alebo inom zdravotníckom zariadení (kúpele a pod.). 

11) Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať iba pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť 

a nepredvídané dopravné pomery. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma alebo 

v zahraničí mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch so súhlasom riaditeľky 

školy po predchádzajúcej konzultácii s triednym učiteľom. Žiak je sám povinný konzultovať 

svoju neprítomnosť z dôvodu cestovania resp. rekreačného pobytu s vyučujúcimi 

príslušných predmetov a dohodnúť si formu doštudovania učiva a následného 

preskúšania. 

12) Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania len na základe  písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu.   

13) Opakované neskoré príchody žiaka na vyučovanie bez akceptovateľného ospravedlnenia 

budú posudzované ako závažné porušenie školského poriadku školy a budú z nich 

vyvodené výchovné opatrenia. 
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Článok 6 

Výchovné opatrenia 

 

1) Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy       

možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

     a)  Pochvalu triednym učiteľom za: 

         -   svedomitú prácu v triednej samospráve, v študentskej rade 

         -   účasť na kultúrnych, športových a charitatívnych akciách 

          -   účasť na súťažiach a olympiádach 

          -   pozitívnu prezentáciu školy na verejnosti 

     b)  Pochvalu riaditeľkou školy za: 

          -   umiestnenie sa na 1. – 3. mieste min. v krajskom kole v súťažiach a 

                            olympiádach 

                      -   reprezentáciu školy v zahraničí 

                      -   iné mimoriadne počiny 

2) Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie, vážne alebo opakované 

porušenia školského poriadku možno žiakovi udeliť nasledovné výchovné opatrenia: 

a) Napomenutie triednym učiteľom za: 

- menej závažné porušenie šk. poriadku po prešetrení a prerokovaní na 

pedagogickej rade  

- 3 neskoré príchody 

b) Pokarhanie vyučujúcim za: 

- nerešpektovanie pokynov vyučujúceho 

- 3 x zabudnutý úbor  

c) Pokarhanie triednym učiteľom za: 

- závažnejšie porušenie šk. poriadku po prešetrení a prerokovaní na 

pedagogickej rade 

- 4 neskoré príchody 

- 4 x zabudnutý úbor 

- 2 neospravedlnené hodiny 

d) Pokarhanie riaditeľkou školy za: 

- závažnejšie porušenie šk. poriadku po prešetrení a prerokovaní na 

pedagogickej rade 

- 5 neskorých príchodov 

- 5 x zabudnutý úbor 

- 3 neospravedlnené hodiny 
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e) Znížená známka zo správania podľa množstva a závažnosti priestupkov 

Stupeň 2 (uspokojivé) za: 

- závažnejšie porušenie šk. poriadku po prešetrení a prerokovaní na 

pedagogickej rade 

- 6-10 neskorých príchodov 

- 6 a viac zabudnutých úborov 

- neospravedlnený 1 celý vyučovací deň 

                        Stupeň 3 (menej uspokojivé) za: 

- vážne porušenie šk. poriadku po prešetrení a prerokovaní na 

pedagogickej rade 

                        -    11-15 neskorých príchodov 

                        -     6 a viac zabudnutých úborov 

                        -     neospravedlnený 1 týždeň (5 vyučovacích dní) 

Stupeň 4 (neuspokojivé) za: 

- správanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku po       

prešetrení a prerokovaní na pedagogickej rade 

- kumulácia závažných priestupkov  

                 f)     Podmienečné vylúčenie zo školy :  

- za opakované alebo mimoriadne hrubé porušenie školského poriadku po 

prešetrení  a prerokovaní na pedagogickej rade  

- je spojené so zníženou známkou zo správania na stupeň 3  

                 g)    Vylúčenie zo školy: 

- za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení 

- za zvlášť závažné alebo opakujúce sa porušenie školského poriadku po 

prešetrení  a prerokovaní na pedagogickej rade  

- je spojené so zníženou známkou zo správania na stupeň 4 

3) Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane 

záznamu z pohovorov so žiakom a rodičom) a včas informuje zainteresovaných 

a podľa závažnosti navrhuje výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny. 
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Článok 7 

Prestup, preradenie, prerušenie a zanechanie štúdia 
 

1) Prestup 

a) Prestup žiaka do inej strednej školy povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak 

hlási, 

b) prestup povoľuje na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka, 

c) prestup žiaka 8-ročného štúdia  je možný najskôr začiatkom štúdia v kvinte, 

d) prestup žiaka do inej strednej školy sa len vo výnimočných prípadoch umožňuje 

v priebehu prvého ročníka. 

 

2) Preradenie 

Žiak prímy až kvarty 8-ročného štúdia môže byť preradený do základnej školy: 

a) ak mu riaditeľka školy nepovolí opakovať ročník,  

b) ak stratí zdravotnú spôsobilosť, 

c) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka. 

 
 

3) Prerušenie štúdia 

a) O prerušenie štúdia žiaka, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, môže požiadať 

zákonný zástupca alebo plnoletý žiak, 

b) štúdium môže byť prerušené najviac na tri roky, 

c) ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí 

času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka, 

d) žiak môže byť zaradený do štúdia za predpokladu, že za obdobie prerušenia štúdia 

bude mať ukončenú klasifikáciu (individuálnym preskúšaním alebo komisionálnou 

skúškou), 

e) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak môžu požiadať o ukončenie prerušenia štúdia aj 

pred uplynutím doby prerušenia. 

 

4) Zanechanie štúdia 

 
a) Žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, môže zanechať štúdium na základe 

písomného oznámenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka riaditeľke školy, 

b) žiak prestáva byť žiakom školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľke školy bolo 

doručené oznámenie o zanechaní štúdia,  

c) žiak prestáva byť žiakom školy, ak je vylúčený zo štúdia, 

d) žiak prestáva byť žiakom školy, ak mu riaditeľka školy nepovolí opakovať ročník, 
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e) žiak prestáva byť žiakom školy, ak ukončil štúdium maturitnou skúškou, 

f) žiak prestáva byť žiakom školy, ak nepredložil akceptovateľné ospravedlnenie svojej 

neúčasti na vyučovaní ani po výzve riaditeľkou školy, 

g)  žiak prestáva byť žiakom školy, ak po uplynutí doby prerušenia  štúdia nenastúpil bez  

            právoplatného ospravedlnenia do školy. 

       
 

Článok 8 
Individuálne vzdelávanie, individuálny učebný plán, štúdium v zahraničí 

 
1) Individuálne vzdelávanie 

a) o povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľka školy. 

 

2) Individuálny učebný plán 

a) vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného 

zástupcu alebo plnoletého žiaka povoliť riaditeľka školy vo výnimočných prípadoch 

v zmysle legislatívy.  

3) Štúdium v zahraničí 

a) Riaditeľka školy môže povoliť absolvovať časť štúdia v zahraničí v škole obdobného 

typu  na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka, 

b) riaditeľka školy môže povoliť absolvovať časť štúdia v zahraničí v škole obdobného 

typu  po porovnaní učebných plánov so zahraničnou školou, 

c) štúdium v zahraničí môže povoliť i opakovane, ale vždy po úspešnou ukončení ročníka 

formou komisionálnych skúšok. 

 
 

Článok 9 
Hodnotenie a klasifikácia prospechu  a správania žiakov 

 
1) Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiakov 

a) Žiak je hodnotený systematicky. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých 

vedomostí a zručností podľa platných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a 

klasifikácia žiaka nemôže byť znížená na základe správania žiaka. 

b) Hodnotenie žiaka v rámci vzdelávania sa vykonáva známkou, percentuálne 

(zaokrúhľuje sa na desatiny) a slovným hodnotením. Hodnotenie má motivačnú, 

informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. 

c) Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje v zmysle § 55 

zákona č. 245/ 2008 Z. z. a v zmysle Metodického pokynu č. 21/2011-R. 

d) Na jednej vyučovacej hodine nemôže byť žiak hodnotený z jedného učiva dvakrát. 
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e) Výsledný stupeň prospechu v predmete určí vyučujúci na konci klasifikačného obdobia 

a oznámi žiakovi známku, ktorou ho hodnotí. Výsledná klasifikácia nie je  aritmetickým 

priemerom známok získaných v klasifikačnom období, ale prihliada sa na dôležitosť 

a váhu jednotlivých známok. 

f) O podmienkach klasifikácie v danom predmete informuje na začiatku školského roka 

príslušný vyučujúci. 

g) Ak sa žiak zo závažných dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa 

pred začatím hodiny vyučujúcemu a uvedie dôvod nepripravenosti, ktorý učiteľ môže 

akceptovať podľa jeho závažnosti. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí 

akceptovať. 

h) Výsledky klasifikácie je povinný príslušný vyučujúci zapísať do elektronickej triednej 

knihy bezodkladne.  

 

2) Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov    

a) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, iným interným predpisom a nariadeniam, 

resp. voči platným zákonom možno mu uložiť: 

1.    napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa (vyučujúceho), 

2.    pokarhanie od riaditeľky školy, 

3.    zníženie známky zo správania,  

4.    podmienečné vylúčenie zo školy, 

5.    vylúčenie zo školy. 

 

b) Žiaka nemožno vylúčiť zo školy počas plnenia povinnej školskej dochádzky. 

c) Žiakovi môže byť za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností alebo statočný čin 

udelená pochvala či iné ocenenie (viď čl. 6) 
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Článok 10 
Výchovné poradenstvo 

 
1) Výchovné poradenstvo sa poskytuje žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy 

prostredníctvom činnosti výchovného poradcu: 

a) Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení 

osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov 

a kariérového poradenstva. 

b) Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom 

pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, 

ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. 

 
 

Článok 11 
Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania 

 
1) V škole sa zakazuje činnosť a prezentácia politických strán a politických hnutí. 

2) V škole sa nepovoľuje reklama, ktorá je v rozpore s princípmi  a obsahom výchovy, 

vzdelávania ani predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin 

žiakov. 

3) V škole sa zakazuje sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných 

prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k narušeniu mravnosti detí alebo žiakov. 

 

 

Článok 12 
Bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní 

 
1) Škola je pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou 

a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinná: 

a) prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov, 

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálno-patologickým 

javom, 

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, poskytnúť nevyhnutné informácie na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,  

d) viesť evidenciu školských úrazov žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-

vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského 

úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. 

 


