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Vnútorný poriadok školy sa vydáva v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „školský zákon“), Metodickým usmernením MŠ SR č. 21/2011 k postupu 
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hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl, vyhláškou MŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných 
školách v znení neskorších predpisov.  

Vnútorný poriadok školy vymedzuje práva a povinnosti žiakov a ich zákonných 
zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a 
ďalšími zamestnancami školy. Stanovuje vnútorný režim školy, podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, 
diskrimináciou alebo násilím. 

 

ČLÁNOK 1 
PRÁVA ŽIAKOV 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Každý žiak má právo na svoje vzdelávanie, na ktorom sa aktívne a dobrovoľne podieľa a 
výchovu počas vyučovacích hodín v plnom rozsahu danom rozvrhom hodín. Vzdelanie 
má smerovať k plnohodnotnému rozvoju ľudskej osobnosti, k rozvoju poznania, myslenia 
a tvorivosti, k rozvoju morálnych hodnôt človeka, k získaniu kľúčových životných 
zručností, k fyzickému a duševnému zdraviu. Ďalej k posilneniu úcty k ľudským právam 
a k základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo 
vyučovacom procese. Svojím správaním a konaním nesmie znemožňovať ostatným 
spolužiakom získavať nové vedomosti a zodpovedne sa učiť.  

Má právo: 
- na kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch, 
- vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,  
- na zdôvodnenie klasifikácie, objektívne hodnotenie a klasifikáciu, 
- na analýzu chýb v písomných a grafických prácach, 
- na bezplatnú konzultáciu s vyučujúcimi všetkých predmetov vo vopred dohodnutom 

termíne.  

2. Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. 
Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných 
názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani 
urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými normami. Žiaci nesmú v škole 
rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré nesúvisia s činnosťou školy. 

3. Škola zaručuje všetkým žiakom rovnaké zaobchádzanie pri vzdelávaní. Každý žiak má 
právo nebyť diskriminovaný z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, 
rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo 
sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného 
postavenia.  

4. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podá na iného 
žiaka, pedagogického zamestnanca alebo zamestnanca školy oprávnenú sťažnosť. 

5. Každý žiak má právo zúčastňovať sa na: 
- vzdelávacích a voľnočasových aktivitách organizovaných formou krúžkov,  
- akciách organizovaných školou,  
- zúčastňovať sa súťaží schválených riaditeľom školy, 
- využívať všetky zariadenia školy v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom. 

6. Žiak má právo na rešpektovanie svojho duševného vlastníctva vo forme ucelených 
textových, grafických, hudobných a digitálnych prác väčšieho rozsahu, ktoré vznikli ako 
produkty výchovno-vzdelávacieho procesu školy, krúžkovej činnosti a školských súťaží. 
Takéto práce, napr. aj práce stredoškolskej odbornej činnosti môžu byť uverejňované len 
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so súhlasom autora. Obmedzenie sa nevzťahuje na ich použitie na pôde školy a školských 
podujatiach.  

7. Žiak má právo: 
-  voliť a byť volený do triednej samosprávy, do žiackej školskej rady a ako zástupca 

žiakov do rady školy, 
-  svoje požiadavky, názory a pripomienky riešiť prostredníctvom žiackej školskej  rady,  
-  na konzultácie s výchovným poradcom a kariérovým poradcom. 

8. Žiak má právo na ochranu svojho zdravia a na zdravé a bezpečné prostredie pri 
vyučovaní. Má právo na oddych a voľný čas.  

9. Žiak má právo na ochranu svojich osobných údajov a ochranu osobnosti v súlade s 
platnou legislatívou. Nikto nemôže bez vedomia a súhlasu druhého zhotovovať 
obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy iných osôb (žiaka ani učiteľa) a ani ich 
zverejňovať. 

10. Všetky úkony u neplnoletého žiaka sa vykonávajú s vedomím a súhlasom jeho zákonného 
zástupcu. 

11. Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva 
a povinnosti zneužívať na škodu druhého.  

12. Žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v 
dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže postupovať v súlade so 
školským zákonom a ďalšími právnymi predpismi.  

 

ČLÁNOK 2 
POVINNOSTI ŽIAKOV 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Strednej odbornej škole pedagogickej v 
Levoči zaväzuje riadne chodiť do školy a plniť všetky úlohy a povinnosti pri príprave na 
budúce povolanie, príp. na ďalšie štúdium.  

2. Žiak je povinný: 
- dochádzať do školy pravidelne 10 minút pred začiatkom vyučovania,  
- zúčastňovať sa na vyučovaní podľa rozvrhu hodín; čas príchodu i odchodu z odbornej 

pedagogickej praxe určuje vedúci odbornej praxe, 
- pred vstupom do budovy dôkladne očistiť obuv, v šatni sa z hygienických dôvodov 

prezuť do primeranej  a zdravotne nezávadnej obuvi, 
- obuv a vrchný odev si odložiť do skrinky, ktorú si uzamkne; žiak až po prezutí vstupuje 

do triedy,  
- udržiavať pridelenú skrinku v čistote počas celého školského roka; žiak si v skrinke 

nenecháva cenné veci, kľúče ani osobné doklady. Škola nezodpovedá za väčšie 
(neprimerané) sumy peňazí, cenné predmety, šperky, elektroniku, telefóny ani iné veci, 
ktoré si žiak prinesie do školy , 

- po príchode do školy sa zdržiavať v triede, v ktorej má prvú vyučovaciu hodinu.  

3. Ak žiak mešká viac ako 15 minút od začiatku vyučovacej hodiny bez udania dôvodu (zlé 
poveternostné podmienky, meškanie dopravných prostriedkov verejnej hromadnej 
dopravy a pod.), táto hodina sa počíta ako celá neospravedlnená (inak sa minúty 
sčítavajú).  
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4. Žiak je povinný sledovať všetky informácie v súvislosti s vyučovacím a vzdelávacím 
procesom, organizáciou vyučovania, aktivitami školy, triednych aj mimotriednych 
podujatí, kurzov a pod. aj v čase svojej neprítomnosti na vyučovaní.  

5. V prípade zmeny zdravotnej skupiny sú žiaci povinní oznámiť (preukázať) túto zmenu 
triednemu učiteľovi a následne učiteľovi telesnej a športovej výchovy.  

6. Žiaci študujúci odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sú povinní mať 
počas štúdia 3. a 4. ročníka z dôvodu absolvovania odbornej praxe platný lekársky 
posudok o zdravotnej spôsobilosti.  

7. Počas voľných hodín sa žiak zdržiava v škole v priestoroch na to určených.  

8. V prípade svojej neprítomnosti je žiak povinný postupovať v zmysle článku 7.  

9. Počas práceneschopnosti žiaka (PN) je žiak povinný dodržiavať liečebný režim určený 
lekárom. Nedodržanie liečebného režimu sa považuje za porušenie školského poriadku.  

10. Žiak je povinný absolvovať odbornú prax: priebežnú prax v rozsahu 75% a súvislú prax 
na 100%. V prípade absencie je žiak povinný si odbornú prax nahradiť v súlade s 
vnútornou smernicou riaditeľa školy.  

11. V predmetoch praktického vyučovania je z hľadiska bezpečnosti seba a bezpečnosti tretej 
strany zakázané nosenie viditeľného piercingu a dlhých umelých, príp. gélových nechtov.  

 

ČLÁNOK 3 
SPRÁVANIE SA ŽIAKOV V ŠKOLE A MIMO PRIESTOROV ŠKOLY 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Žiak je povinný: 
- dodržiavať tento vnútorný školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy 

alebo školského zariadenia, 
- správať sa podľa pokynov učiteľov, vychovávateliek a iných zamestnancov školy, 

ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými 
predpismi školy a dobrými mravmi, 

- aktívne sa zúčastňovať na spoločenskom a kultúrnom živote triedy, školy, mesta, na 
tvorbe a ochrane životného prostredia, 

- mať v úcte pedagogických a iných zamestnancov školy,  
- nosiť so sebou osobné doklady, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, príp. jeho 

fotokópiu,  
- správať k spolužiakom slušne a priateľsky a kultúrne sa vyjadrovať,  
- správať sa v škole a mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe tak ako sa to očakáva 

podľa profilu absolventa školy, 
- prichádzať do školy vhodne, čisto oblečený a upravený.  

2. Žiak nesmie počas vyučovania narúšať učebný proces, nevyrušuje spolužiakov, aktívne 
sa zapája do vyučovania.  

3. Žiak je povinný starať sa o svoje osobné veci tak, aby zabránil ich poškodeniu, strate alebo 
krádeži a udržiavať ich v čistote. Povinnosťou žiaka je označiť svojím menom svoje 
osobné veci. Žiak nesmie nechávať svoje osobné veci, učebnice a učebné pomôcky v lavici 
v triede. Je povinný si ich odložiť do skrinky a riadne uzamknúť. Žiak tiež nesmie 
nechávať svoje cvičebné náčinie a pomôcky určené na vyučovanie (napr. obruče, stuhy, 
hudobné nástroje) a svoje školské práce voľne položené v priestoroch školy. Tieto veci je 
povinný si ukladať na miestach na to určených (cvičebné náčinie sa ukladá v priestoroch 
telocvične na určenom mieste a školské práce sa ukladajú do skrinky, prípadne si ich žiak 
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odnáša domov). Každú stratu je žiak povinný ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi, 
vyučujúcemu, prípadne dozor konajúcemu učiteľovi. Nájdené veci osobnej povahy alebo 
predmety, pomôcky, cvičebné pomôcky, ktoré žiaci používajú počas vyučovacieho 
procesu, žiaci odovzdávajú na vrátnici službukonajúcemu zamestnancovi školy. Cenné 
veci (finančnú hotovosť, mobilné telefóny, elektroniku a pod.) odovzdávajú zástupcovi 
riaditeľa školy alebo hospodárke školy. O každej strate a náleze je osobou, ktorej boli 
oznámené, spísaný záznam (dátum a čas straty/nálezu a opis stratenej/nájdenej veci) do 
Knihy strát a nálezov. Nájdené/stratené veci sa uchovávajú v priestoroch školy po dobu 
dvoch mesiacov od oznámenia ich straty/nálezu. 

4. Žiak je povinný: 
- chrániť si vlastné zdravie a zdravie iných osôb,  
- dodržiavať zdravotné a hygienické opatrenia a v prípade vzniku úrazu aj menšieho 

poranenia je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť svojmu vyučujúcemu, 
prípadne vedúcemu odbornej praxe, 

- šetriť energiami a vodou , 
- počas prestávok oddychovať, pripravovať sa na ďalšiu hodinu, správať sa 

disciplinovane, 
- na každú vyučovaciu hodinu prichádzať včas, pripravený, so všetkými potrebami a 

pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín; v prípade, ak si žiak opakovane bez 
závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené 
niektoré z opatrení v zmysle článkov 11 a 12, 

- mať počas vyučovania vypnutý mobilný telefón, uložený v školskej taške, v opačnom 
prípade je učiteľ oprávnený mu ho vziať a vrátiť až po skončení vyučovania; v prípade 
opakovaného porušenia tejto povinnosti, môže byť žiakovi uložené niektoré z opatrení 
v zmysle článkov 11 a 12; zákaz používania mobilných telefónov sa nevzťahuje na čas 
vyhradený na prestávky, 

- chrániť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s 
učebnými pomôckami, 

- chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli 
bezplatne zapožičané; v prípade ich straty alebo znehodnotenia je povinný učebnicu 
nahradiť novou, jej kópiou alebo zaplatením (spôsob náhrady určí škola); ak žiak 
úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí majetok školy, hradí náklady na opravu z 
vlastných prostriedkov, 

- urobiť poriadok po skončení vyučovania v triede, v odbornej učebni, povykladať 
stoličky na lavice a lavicu nechať prázdnu, 

- oznámiť svojmu triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresu zákonných 
zástupcov či iné závažné údaje a skutočnosti týkajúce sa jeho osoby,  

- bezodkladne informovať triedneho učiteľa v prípade ochorenia na infekčnú chorobu; 
žiak môže v takomto prípade nastúpiť do školy iba so súhlasom lekára,  

- nosiť na hodiny telesnej výchovy predpísaný úbor (biele tričko, čierne elastické 
nohavice, gymnastický dres, príp. športový dres na gymnastiku a vhodnú športovú 
obuv).  

5. Necvičiaci žiaci sú povinní prezliekať sa do teplákovej súpravy; ; necvičiaci žiaci majú 

zakázané počas vyučovacej hodiny používať mobilné telefóny a učebné pomôcky (zošity, 

učebnice), ktoré nesúvisia s hodinou telesnej výchovy. V prípade porušenia tejto 
povinnosti má vyučujúci učiteľ po prvom upozornení právo klasifikovať žiakovi hodinu 
ako neospravedlnenú (jedno upozornenie platí na celý školský rok).  

6. Riaditeľ školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od 
vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné 
zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ školy.  
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7. V školskej jedálni žiak dbá na kultúru stolovania, dodržiava hygienu. Je povinný 
rešpektovať personál jedálne a správať sa ku nemu zdvorilo a slušne. 

8. Akcie organizované školou (výlety, exkurzie, výstavy, súťaže a pod.) sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu a platia rovnaké povinnosti žiakov ako počas 
vyučovania. 

9. Žiak zodpovedá za svoje správanie aj mimo školy, a to aj v dňoch voľna a počas školských 
prázdnin. 

10. Žiakom je zakázané:   
- fajčiť v priestoroch školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou, 
- prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a 

zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, 
- prinášať do školy a používať veci a predmety, ktoré priamo nesúvisia s výchovou a 

vzdelávaním (prehrávače, fotoaparáty, drahé predmety, vyššie finančné hotovosti a 
ďalšie cenné veci), 

- počas vyučovania žuť žuvačku, 
- v celom areáli školy a na miestach podujatí organizovaných školou je zakázané piť 

alkoholické nápoje, hrať hazardné hry, používať zábavnú pyrotechniku, užívať drogy 
alebo iné omamné a psychotropné látky a taktiež tieto látky ponúkať alebo predávať 
ostatným žiakom; žiak nesmie prichádzať na vyučovanie a mimovyučovacie aktivity 
v škole pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok; v 
prípade porušenia zákazu uvedeného v tomto ustanovení vyučujúci alebo iný učiteľ 
informuje zákonného zástupcu žiaka a podľa závažnosti riaditeľ školy udelí výchovné 
opatrenie podľa článkov 11 a 12; v prípade podozrenia, že žiak je pod vplyvom 
alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, učiteľ bude o tejto 
skutočnosti informovať zákonných zástupcov a s ich súhlasom požiada o lekárske 
vyšetrenie dieťaťa,  

- uskutočňovať akékoľvek svojvoľné zásahy do softvéru a hardvéru školskej 
výpočtovej techniky a používať v počítačoch školy vlastné pamäťové médiá bez 
povolenia vyučujúceho, 

- používať a nabíjať mobilné telefóny počas vyučovania a rušiť tak vyučovanie, 
- prejavovať násilie voči druhým osobám, prejavy zosmiešňovania, hanlivé prezývky, 

prejavy vydierania a šikanovania, rasizmus, šírenie pornografie, propagácia hnutí 
potláčajúcich základné ľudské práva a slobody, vulgárne vyjadrovanie sa v ústnej a 
písomnej podobe, falšovanie, 

- bez povolenia vstúpiť do odborných učební, telocvične a do počítačovej miestnosti, 
- bez súhlasu triedneho učiteľa, príp. zástupcu triedneho učiteľa opustiť priestory 

školy, areál školy počas vyučovania a podujatie organizované školou, 
- robiť videozáznam z neprístojných situácií pre zábavu (bitka, ubližovanie ľuďom či 

zvieratám, sebaubližovanie...), 
- nepovolené fotografovanie a vyhotovovanie zvukových, obrazových a zvukovo-

obrazových  záznamov žiakov alebo učiteľov a ich zverejňovanie, 
- podvádzať pri preverovaní vedomostí a zručností a napomáhať pri podvádzaní, 
- poškodzovať majetok školy, majetok zamestnancov a žiakov školy. 

 
 
 

ČLÁNOK 4 
TRIEDNA SAMOSPRÁVA 

___________________________________________________________________________ 
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1. Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.  

2. Žiacky kolektív si volí triednu samosprávu na začiatku školského roka (najneskôr do 
konca septembra) v tomto zložení:  

a) predseda - zastupuje triedu navonok, zodpovedá za poriadok a správanie 
spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným 
vyučujúcim, dohliada na plnenie úloh týždenníkmi, zodpovedá za úpravu a výzdobu 
triedy, 

b)  podpredseda - zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti, 
c)  pokladník - hospodári s triednym fondom , 
d)  zástupca triedy v žiackej školskej rade - zastupuje triedu v rade.  

3. Triedny učiteľ určí každý týždeň dvoch žiakov z triedy, ktorí vykonávajú funkciu 
týždenníkov. Ich povinnosti sú:  

a)  pripraviť triedu na vyučovanie (vyvetrať, zotrieť tabuľu, priniesť pomôcky a pod.),  
b) oznámiť vyučujúcemu na začiatku každej vyučovacej hodiny mená neprítomných 

žiakov,  
c) spolupracovať pri príprave a presune učebných pomôcok podľa požiadaviek 

vyučujúceho,  
d) počas vyučovacieho dňa priebežne udržiavať v čistote tabuľu a poriadok v triede, v 

prípade zistenia poškodenia zariadenia alebo vybavenia učebne alebo prevádzkovej 
havárie nahlasovať túto skutočnosť triednemu učiteľovi, prípadne školníkovi,  

e) počas prestávok triedu intenzívne vetrať (aj v zime) a dbať na to, aby sa žiaci 
nevykláňali z okien, nesadali na parapetnú dosku,  

f)  po poslednej vyučovacej hodine v učebni v spolupráci so spolužiakmi a vyučujúcim 
na tejto hodine zabezpečiť, aby učebňa ostala v primeranom poriadku (vyprázdnené 
lavice, vyložené stoličky na laviciach, zatvorené okná, zotrená tabuľa, zhasnuté 
svetlá, smeti v koši.), 

g) po 10 minútach od začatia vyučovacej hodiny ohlásiť zástupcovi riaditeľa školy 
neprítomnosť vyučujúceho na vyučovacej hodine. 

4. V prípade neplnenia týchto povinností môžu týždenníci opakovať službu aj niekoľko 
týždňov. 

 

ČLÁNOK 5 
ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Žiacka školská rada sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy 
v oblasti výchovy a vzdelávania.  

2. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje 
stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.  

3. Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 

4. Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, 
o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určuje štatút žiackej školskej rady.  

 

ČLÁNOK 6 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

___________________________________________________________________________ 
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1. Zákonný zástupca žiaka má právo: 

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

- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom a školským poriadkom a vyjadriť 
svoj názor naň prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
- vo vopred dohodnutom termíne požiadať o rozhovor vyučujúceho, triedneho učiteľa 

a riaditeľa školy, 
- na poskytnutie poradenských služieb pri výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa a byť 

prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 
riaditeľa školy, 

- zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, 
- mať prístup k dokumentom vydaných školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo 

dotýkajú jeho dieťaťa, 
- poznať účel, na ktorý sa použil jeho finančný príspevok, 
- ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní v zmysle článku 7, 
- požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka, o opakovanie ročníka žiakom, o 

prerušenie štúdia žiaka, o štúdium podľa individuálneho učebného plánu, o štúdium 
v zahraničí alebo o zanechanie štúdia žiakom. 

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný: 
- oboznámiť sa s vnútorným školským poriadkom a viesť svoje dieťa k jeho 

dodržiavaniu, 
- prevziať zodpovednosť za škody spôsobené jeho dieťaťom na majetku školy 

a majetku spolužiakov, na ktoré sa nevzťahuje poistenie školy, 
- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, 
- ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole v zmysle článku 7, 
- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 
jeho výchovu a vzdelávanie, 

- priebežne sa zaujímať o prospech a správanie sa svojho dieťaťa (podľa možností v 
čase konzultačných hodín triedneho učiteľa, prípadne po vzájomnej telefonickej 
dohode s ním alebo na triednych schôdzkach rodičov), 

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

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

- v prípade žiakov so zdravotným znevýhodnením, je zákonný zástupca povinný 
oboznámiť sa s individuálnym vzdelávacím programom a pravidelne sa informovať 
o prospechu a správaní sa svojho dieťaťa, 

- dbať o to, aby jeho dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, 
- nenarušovať súkromie zamestnancov školy a správať sa k nim vhodne.  
 

 
ČLÁNOK 7 

VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY A UVOĽŇOVANIE ŽIAKOV Z VYUČOVANIA 
___________________________________________________________________________ 
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1. Vyučovací proces sa uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a telovýchovných 
zariadeniach, ako aj mimo školy na pracoviskách odbornej praxe (materské školy, školské 
kluby detí). 

2. Teoretické vyučovanie je zabezpečované nasledovným časovým rozvrhom:  

           1. hodina  07:35 hod. –  08:20 hod.    prestávka 10 minút   
 2. hodina 08:30 hod. –  09:15 hod prestávka 10 minút  
 3. hodina 09:25 hod. –  10:10 hod. prestávka 15 minút  
 4. hodina 10:25 hod. –  11:10 hod.  prestávka 10 minút   

5. hodina 11:20 hod. –  12:05 hod.  obedňajšia prestávka  30 minút   
6. hodina 12:35 hod. –  13:20 hod.  prestávka                  5 minút  

 7. hodina 13:25 hod. –  14:10 hod.  prestávka 10 minút 
8. hodina 14:20 hod. –  15:05 hod.  prestávka      5 minút 
9. hodina 15:10 hod. –  15:55 hod.  prestávka      5 minút 

          10. hodina 16:00 hod. –  16:45 hod.     

3.   Žiaci majú obedňajšiu prestávku v trvaní 30 minút určenú v rozvrhu hodín s výnimkou 
žiakov 4. ročníka, ktorí majú v deň konania priebežnej praxe v školskom klube detí 
určenú obedňajšiu prestávku v dobe od 12:45 do 13:15. 

4. Na priebežnej praxi v materskej škole sú žiaci dopoludnia v čase od 07:30 hod. do 11:00 
hod. a v školských kluboch detí v čase od 13:30 hod. do 16:00 hod. 

5. Voľné hodiny trávi žiak v budove školy tak, aby svojou činnosťou nenarušoval vyučovací 
proces a neohrozoval bezpečnosť a zdravie.   

6. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva: 
- najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, 
- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, 
- náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,  
- mimoriadne udalosti v rodine (tragická udalosť, pohreb a pod.) a 
- účasť žiaka na súťažiach. 

7. Žiak je povinný vopred oznámiť triednemu učiteľovi, že mieni vymeškať vyučovaciu 
hodinu pre vopred známy dôvod.  

8. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, je povinný oznámiť škole bez 
zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti (môže aj telefonicky), v prípade 
neplnoletého žiaka je povinný príčinu jeho neprítomnosti oznámiť jeho zákonný zástupca 
alebo zástupca zariadenia. Ospravedlnenku je povinný priniesť aj žiak, o uvoľnenie 
ktorého požiadal zákonný zástupca iným spôsobom ako písomným (napr. telefonicky). 
Ak je žiak ubytovaný v školskom internáte, upovedomí o tom aj vychovávateľa. 

9. V prípade, ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu a jeho zákonný 
zástupca alebo plnoletý žiak neoznámi triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu 
príčinu jeho neprítomnosti, a to ani do troch nasledujúcich dní, triedny učiteľ vyzve 
doporučeným listom plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu, alebo zástupcu 
zariadenia (ak je žiak neplnoletý), aby neprítomnosť ospravedlnil najneskôr do piatich 
dní. V prípade, že sa tak nestane, vymeškané hodiny budú považované za 
neospravedlnené. Za neospravedlnené vymeškané hodiny budú uplatnené výchovné 
opatrenia v súlade s článkami 11 a 12. 

10. Uvoľnenie žiaka z vyučovania a ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka na vyučovaní: 
- z  vyučovacej hodiny/vyučovacieho dňa -  uvoľňuje triedny učiteľ iba na základe 

predchádzajúcej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu neplnoletého žiaka 
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alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu 
v zariadení ústavnej starostlivosti (ďalej len „zástupca zariadenia“). Priepustka zo 
školy je akceptovaná len ak je zaznamenaná na osobitnom tlačive vydaným v 
študentskom preukaze. V prípade straty študentského preukazu je žiak povinný si 
zakúpiť nový preukaz. Priepustky zaznamenané mimo preukazu nie sú akceptované. 

- z najviac troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní – svoju neprítomnosť 
ospravedlňuje plnoletý žiak sám, neprítomnosť neplnoletého žiaka ospravedlňuje jeho 
zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne 
odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka 
alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Po návrate na 
vyučovanie po jeho predchádzajúcej absencii je žiak povinný predložiť svojmu 
triednemu učiteľovi do troch dní hodnoverný doklad na osobitnom vydanom školou 
(zverejnený na webovej stránke v časti „Dokumenty školy“) preukazujúci dôvod jeho 
neprítomnosti na vyučovaní (potvrdenie od lekára, ospravedlnenie rodiča, 
ospravedlnenie plnoletého žiaka a pod.). 

- z troch a viac dní z dôvodu ochorenia – plnoletý žiak, zákonný zástupca neplnoletého 
žiaka alebo zástupca zariadenia predloží lekárske potvrdenie, ktoré je povinný 
predložiť triednemu učiteľovi najneskôr do troch dní po jeho návrate na vyučovanie. 

- z troch a viac dní z iného dôvodu –  uvoľňuje riaditeľ školy a v jeho neprítomnosti 
zástupca riaditeľa školy na žiadosť plnoletého žiaka, zákonného zástupcu 
neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia. 

- predčasné ukončenie školského roka za účelom brigády v zahraničí, prerušenie 
štúdia za účelom štúdia na príbuznej škole v zahraničí – môže uvoľniť riaditeľ školy 
na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, v prípade neplnoletého žiaka jeho 
zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, po prerokovaní pedagogickou radou  
školy. 

11. Žiak nemôže byť triednym učiteľom pravidelne uvoľňovaný z toho istého predmetu 
alebo dňa na športovú alebo inú činnosť; v týchto prípadoch môže byť uvoľnený len 
riaditeľom školy a v jeho neprítomnosti zástupcom riaditeľa školy na základe písomného 
požiadania záujmového útvaru.  

12. Žiaci štvrtých ročníkov majú právo sa zúčastniť dní otvorených dverí organizovaných 
vysokými školami. Podmienkou ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní je potvrdenie zo 
študijného oddelenia danej vysokej školy s uvedením mena a priezviska zúčastneného 
žiaka.  

13. Žiak má právo sa zúčastniť riadneho termínu skúšok v autoškole. Deň skúšok triedny 
učiteľ ospravedlní. Toto ospravedlnenie sa netýka jázd ani opravného termínu skúšok 
autoškoly. Podmienkou ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní je potvrdenie zo strany 
autoškoly s uvedením mena a priezviska zúčastneného žiaka, času a dôvodu jeho 
neúčasti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ČLÁNOK 8 
HODNOTENIE ŠTÚDIA, KLASIFIKÁCIA A POSTUP DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA 
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1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje stupňami:  

1 – výborný, 
2 – chválitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatočný, 
5 – nedostatočný. 

Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v učebných plánoch.  

2. Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol 
priebežne informovať jeho zákonný zástupca.  

3. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho 
klasifikácie v povinných predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania. 
Nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch.  

4. Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:  
-  prospel s vyznamenaním, ak žiak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech 

horší ako chválitebný, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 1,5 
a jeho správanie je veľmi dobré, 

-  prospel veľmi dobre, ak žiak ani v jednom povinnom predmete nemá prospech horší 
ako dobrý, priemerný prospech z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho 
správanie je veľmi dobré, 

-  prospel, ak žiak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete 
-  neprospel, ak žiak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške 

nedostatočný prospech. 

5. Žiak postupuje do vyššieho ročníka po absolvovaní príslušného ročníka vzdelávacieho 
programu strednej školy, ak dosiahol prospech „prospel“, prípadne ak úspešne vykonal 
komisionálnu skúšku z predmetu, v ktorom mal prospech nedostatočný; komisionálnu  
skúšku môže vykonať maximálne z dvoch predmetov v stanovenom termíne najneskôr 
do 31. augusta príslušného školského roka. 

6. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky, ak 
- vykonáva rozdielovú skúšku, 
- je skúšaný v náhradnom termíne, 
- má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie  

v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo 
dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo 
do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy 
o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný 
zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve, 

- sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 
- vykonáva opravné skúšky, 
- vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 
- vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní. 

Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy najneskôr 15 dní pred 
ich konaním. 

7. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v 1. polroku školského 
roka, žiak sa za 1. polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí na jeho komisionálne 
preskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla 
byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka a ak nie je možné 
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žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v 2. polroku školského roka, žiak je 
komisionálne preskúšaný a klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta, a 
to v dňoch určených riaditeľom školy. 

8. Vykonanie komisionálnej skúšky na podnet riaditeľa školy je žiak povinný vykonať aj 
v prípade, ak vymešká v jednom polroku viac ako 30 % z plánovaného počtu hodín vo 
vyučovacom predmete. V prípade vymeškania viac ako 30 % z plánovaného počtu hodín 
vo vyučovacom predmete v prvom polroku sa komisionálne skúšky vykonajú na podnet 
riaditeľa školy najneskôr do dvoch mesiacov od polročnej klasifikácie žiakov a v druhom 
polroku sa komisionálne skúšky vykonajú na podnet riaditeľa školy v posledný 
augustový týždeň , a to v dňoch určených riaditeľom školy. 

9. Povinnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov sú kurzy stanovené 
učebným plánom pre študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a 
učebným plánom pre študijný odbor animátor voľného času, ktoré sa postupne 
organizujú v 1. - 3. ročníku. 

10. V študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a v študijnom 
odbore animátor voľného času musia žiaci povinne absolvovať všetky kurzy stanovené 
učebnými plánmi najneskôr do ukončenia 4. ročníka (klasifikácie žiakov 4. ročníka 
v druhom polroku). Ak žiak kurzy neabsolvuje, nesplní podmienky na ukončenie štúdia 
a nebude pripustený k maturitným skúškam.  

 
ČLÁNOK 9 

PRESTUP NA INÚ ŠKOLU A MOŽNOSTI ÚPRAVY ŠTÚDIA 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný 
odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási; prestup povoľuje na základe 
žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho vlastnej 
žiadosti.  

2. Zmenu študijného odboru alebo učebného odboru povoľuje riaditeľ školy spravidla na 
začiatku školského roku; podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka 
na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania, na ktoré sa má pripravovať v 
novozvolenom študijnom alebo učebnom odbore a úspešné vykonanie rozdielovej 
skúšky, ak ju riaditeľ určí.  

3. Ak žiak neprospel, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti povoliť žiakovi 
opakovanie ročníka. Riaditeľ školy povolí opakovanie ročníka žiakovi za nasledovných 
podmienok: 
- ak neprospel najviac zo štyroch vyučovacích predmetov, 
- nemal za klasifikačné obdobie vykázaných  viac ako 16 neospravedlnených hodín a 
- na odporúčanie pedagogickej rady. 

4.    Ak riaditeľ školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, opakovať 
ročník, žiak prestáva byť žiakom školy uplynutím posledného dňa školského roka 
príslušného ročníka. 

5. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to 
písomne riaditeľovi školy; ak žiak nie je plnoletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný 
zástupca. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi 
školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.  
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6. Ak v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nastane u žiaka 
v priebehu štúdia zmena zdravotnej skupiny do nižšej zdravotnej skupiny (3. až 4. 
skupina) a pôjde o trvalý stav, je žiak z dôvodu nevyhovenia kritériám a podmienkam 
štúdia vychádzajúcich zo ŠVP povinný po konzultácii s riaditeľom školy prestúpiť na 
študijný odbor animátor voľného času, prípadne na inú školu.  

7. Ak žiačka počas štúdia otehotnie, na základe jej žiadosti, v prípade neplnoletej žiačky jej 
zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, riaditeľ školy jej umožní pokračovanie 
v štúdiu na základe individuálneho študijného plánu.  

8. Vzory potrebných žiadostí sú zverejnené na webovej stránke školy v časti „Dokumenty 
školy“. 

 

ČLÁNOK 10 
OPATRENIA PROTI ŠÍRENIU PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA V ŠKOLE 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Výchovné opatrenia si vyžadujú tieto rizikové formy správania:  

- záškoláctvo, 
- problémové a konfliktné správanie, vrátane klamania a podvodov, 
- agresívne správanie a verbálna agresia, vulgarizmy, 
- šikanovanie, fyzické a psychické týranie, 
- delikventné správanie, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže, 
- prechovávanie, užívanie, predávanie a poskytovanie návykových látok (alkohol,  

cigarety, tabak, organické rozpúšťadlá, omamných a psychotropných látok), ako aj ich 
výroba (vrátane surovín na ich výrobu), 

- propagácia alebo šírenie toxikománie, 
- sexuálne zneužívanie, 
- prejavy extrémizmu, intolerancie, xenofóbie a diskriminácie. 

2.   Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť 
sociálno-patologické javy v správaní žiakov. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a 
iné sociálno-patologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek 
pedagogického pracovníka, ktorý je povinný ďalej postúpiť vec triednemu učiteľovi, 
výchovnému poradcovi a vedeniu školy. 

3. Prejavy takéhoto správania sú zakázané a nebudú v škole tolerované.  

4. V prípade výskytu vyššie špecifikovaných nevhodných foriem správania rieši triedny 
učiteľ v súčinnosti s vedením školy, výchovným poradcom, koordinátorom 
preventívnych aktivít školy, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie, žiackou školskou radou, zákonnými zástupcami a orgánmi činnými v trestnom 
konaní.  

 
 
 
 
 
 

 
 

ČLÁNOK 11 
VÝCHOVNÉ OPATRENIA A KRITÉRIÁ ICH UDEĽOVANIA 
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___________________________________________________________________________ 
 

Pochvaly a odmeny 
1.  Za vzorné správanie a vzorné plnenie si povinností, za výborný prospech, za 

reprezentáciu školy alebo statočný čin môže byť žiakovi udelená:  
a)  ústna pochvala triednym učiteľom pred žiakmi triedy,  
b)  ústna pochvala riaditeľom školy pred žiakmi triedy,  
c)  ústna pochvala riaditeľom školy pred žiakmi školy,  
d)  vecná odmena,   
e)  finančná odmena,  

f)  zápis do triedneho katalógu a na vysvedčení.  

 
Opatrenia vo výchove na posilnenie disciplíny 

2.  Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažné alebo hrubé porušenia školského 
poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti 
alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť výchovné opatrenia na 
posilnenie disciplíny nasledovne:  
a)  napomenutie od triedneho učiteľa,  
b)  pokarhanie od triedneho učiteľa,  
c)  pokarhanie od riaditeľa školy,  
d)  zníženie známky zo správania.  

3. Správanie žiaka sa klasifikuje stupňami:  
1 – veľmi dobré,  
2 – uspokojivé,  
3 – menej uspokojivé,  
4 – neuspokojivé. 

4.  Žiaka možno za závažné alebo opakované previnenia proti školskému poriadku, zásadám 
spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti: 
a) podmienečne vylúčiť zo štúdia na škole alebo  
b) vylúčiť zo štúdia na škole.  

5. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov 2 a 4 tohto článku schválené  
pedagogickou radou 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.  

6.  Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov 2 a 4 tohto článku je potrebné 
previnenie žiaka objektívne prešetriť. Pri uplatnení výchovných opatrení bude brať 
pedagogická rada do úvahy priebežný monitoring správania žiaka. Pri posudzovaní 
miery a závažnosti porušenia vnútorného poriadku školy pedagogická rada zohľadní 
okolnosti, za ktorých prišlo k jeho porušeniu, s prihliadnutím či nejde o ojedinelé 
neúmyselné vybočenie žiaka. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo 
opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný 
zástupca neplnoletého žiaka alebo zástupca zariadenia, prípadne i delegovaný zástupca 
rady školy.  

7.  Výchovné opatrenia sú riešené za účasti triedneho učiteľa, vychovávateľky, prípadne 
nepedagogického zamestnanca a riaditeľa školy, spíše sa záznam a udalosť sa prerokuje 
pedagogickou radou. Uloženie opatrenia vo výchove podľa odsekov 2 a 4 písm. a) tohto 
článku sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy. 
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8.  V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 4 písm. a) tohto článku 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 
4 písm. b) tohto článku.  

9.  Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove 
udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi 
neplnoletého žiaka alebo zástupcovi zariadenia písomne. 

 

ČLÁNOK 12 
PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA VÝCHOVNÝCH OPATRENÍ 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Porušovanie školského poriadku sa člení na:  
a)  menej závažné porušovanie školského poriadku, 
b)  sústavné menej závažné porušovanie školského poriadku, 
c)  závažné porušenie školského poriadku, 
d)  porušenie školského poriadku zvlášť hrubým spôsobom. 

2. O každom porušení vnútorného poriadku školy uvedenom v ods. 1 písm. b) až d) 
vyhotoví príslušný triedny učiteľ písomný záznam.  

3. Žiak sa dopustí menej závažného porušenia vnútorného poriadku školy ak:  
-  oneskorí svoj príchod do školy do 15 minút po zazvonení, 
-  nebude mať na vyučovaní vyučujúcim požadované učebnice, zošity a učebné pomôcky 

za predpokladu, že sa na začiatku vyučovacej hodiny neospravedlní alebo jeho 
ospravedlnenie nebude vyučujúcim uznané, 

-  bude na vyučovanie nepripravený za predpokladu, že sa na začiatku vyučovacej 
hodiny neospravedlní alebo jeho ospravedlnenie nebude vyučujúcim uznané, 

-  bude opakovane porušovať povinnosti týždenníka, 
-  bude sa nevhodne správať k spolužiakom a zamestnancom školy, 
- nebude udržiavať poriadok vo svojej lavici, pracovnom mieste, školskej jedálni alebo 

v šatni, 
-  bude akýmkoľvek spôsobom narušovať vyučovaciu hodinu, a to aj napriek 

predchádzajúcemu upozorneniu zo strany vyučujúceho, 
-  nebude mať splnené domáce úlohy alebo iné povinnosti, ktoré mu nariadi vykonať  

vyučujúci v súvislosti s vyučovaním, 
-  bude používať nedovolené pomôcky pri vyučovaní a overovaní vedomostí, 
-  bude klamať pracovníkov školy, 
-  svojím správaním alebo nedbanlivosťou menej závažným spôsobom poškodí školský 

majetok, 
-  svojím správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí zjavné plytvanie vodou alebo 

elektrickou energiou, 
-  dopustí sa iného správania, ktoré pedagogická rada školy nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých jej členov posúdi ako menej závažné porušenie vnútorného poriadku 
školy.  

4. Žiak sa dopustí sústavne menej závažného porušenia vnútorného poriadku školy ak:  
-  dvakrát oneskorí svoj príchod do školy do 15 minút po zazvonení, 
-  dvakrát za klasifikačné obdobie počas prestávky bez dovolenia opustí budovu školy, 
-  sa opakovane dopustí menej závažného porušenia vnútorného poriadku školy. 
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5. Žiak sa dopustí závažného porušenia vnútorného poriadku školy ak:  
-  bude mať viac ako 4 neospravedlnené hodiny, 
-  opakovane bude oneskorene prichádzať do školy, 
-  sa hrubým spôsobom správa k spolužiakom a pracovníkom školy, 
-  opakovane nemá na hodine telesnej výchovy potrebný úbor alebo predpísanú obuv, 
-  viac ako dvakrát za klasifikačné obdobie počas prestávky bez dovolenia opustí budovu 

školy, 
-  bude fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou, 
-  sa dopustí takého správania, ktoré pedagogická rada školy nadpolovičnou väčšinou 

hlasov všetkých jej členov posúdi ako závažné porušenie vnútorného poriadku školy.  

6. Žiak sa dopustí porušenia vnútorného poriadku školy zvlášť hrubým spôsobom ak:  
-  prišiel do školy alebo na činnosť organizovanú školou pod vplyvom návykovej látky 

vrátane alkoholu, alebo je na vyučovaní, alebo na činnosti organizovanej školou pod 
vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, 

-  priniesol, prechováva, distribuuje (dáva alebo predáva inému) drogy vrátane alkoholu 
(v prípade nelegálnych drog ide o trestný čin podľa zákona č. 300/2005 Z.z.), 

-  sa odmietnutie podrobiť skúške na zistenie alkoholu v dychu, resp. vyšetrenia 
alkoholu a iných omamných látok v škole počas vyučovania a počas činností 
organizovaných školou, 

-  bude mať viac ako 9 neospravedlnených hodín, 
-  sa dopustí krádeží alebo závažných podvodov v škole, 
-  sa dopustí falšovania dokladov slúžiacich pre účely ospravedlnenia jeho neprítomnosti 

v škole (prípadne podpisu písomnej prípravy na odbornej praxi) 
-  sa dopustí šikanovania alebo vydierania spolužiakov, 
-  sa dopustí vandalizmu v škole, 
- sa dopustí prejavov rasovej neznášanlivosti a iných foriem intolerancie a extrémizmu, 
-  sa opakovane a zvlášť hrubým spôsobom správa k spolužiakom a pracovníkom školy, 
- zhotoví a zverejní nelegálny zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam na 

verejnosti alebo na internete, ktoré boli zhotovené v priestoroch školy alebo na 
školskom podujatí bez súhlasu dotknutých osôb, 

-  sa dopustí takého správania, ktoré pedagogická rada školy nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých jej členov posúdi ako porušenie vnútorného poriadku školy zvlášť 
hrubým spôsobom. 

7. Napomenutie triednym učiteľom je udelené žiakovi: 
a)  za 1 – 2 oneskorené príchody do školy,  
b)  za menej závažné porušenie školského poriadku, zásad spolunažívania, ľudských 

práv, mravných noriem spoločnosti,  
c)  za 1 - 3 neospravedlnené hodiny.  

8. Pokarhanie triednym učiteľom je udelené žiakovi: 
a)  za 3 - 6 oneskorených príchodov do školy,  
b)  za sústavné menej závažné porušovanie školského poriadku, zásad spolunažívania, 

ľudských práv, mravných noriem spoločnosti, 
c)  za 4 - 5 neospravedlnených hodín.  

9. Pokarhanie riaditeľom školy je udelené žiakovi: 
a)  za 7 a viac oneskorených príchodov do školy, 
b) za závažné porušenie školského poriadku, zásad spolunažívania, ľudských práv, 

mravných noriem spoločnosti,  
c)  za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia,  
d)  za 6 a viac neospravedlnených hodín.  
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10. Žiakovi sa zníži známka zo správania na: 
2.stupeň – uspokojivé za závažné porušenie vnútorného poriadku školy na návrh 
triedneho učiteľa alebo iného vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a po 
schválení riaditeľom školy,  
3.stupeň – menej uspokojivé za porušenie školského poriadku zvlášť hrubým spôsobom 
na návrh triedneho učiteľa alebo iného vyučujúceho po odporúčaní pedagogickej rady a 
po schválení riaditeľom školy, 
4.stupeň – neuspokojivé za opakované porušenie školského poriadku zvlášť hrubým 
spôsobom na návrh triedneho učiteľa alebo iného vyučujúceho po odporúčaní 
pedagogickej rady a po schválení riaditeľom školy a za správanie, ktorým ohrozuje 
výchovu ostatných žiakov, v prípade právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin 
a za správanie v škole a mimo nej, ktoré je v rozpore so zásadami morálky a pravidlami 
spolunažívania, a to na návrh triedneho učiteľa alebo iného vyučujúceho po odporúčaní 
pedagogickej rady a po schválení riaditeľom školy. 

 

ČLÁNOK 13 
ZDRAVOTNÍCKA STAROSTLIVOSŤ, HYGIENA A BEZPEČNOSŤ 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy na ochranu 
zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení.  

2. Zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletý žiak sú povinní informovať triedneho učiteľa o 
zmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch alebo o závažných 
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie. 

3. Žiaci sú povinní bezodkladne ohlásiť každý úraz príslušnému vyučujúcemu, triednemu 
učiteľovi, príp. vychovávateľke a vedeniu školy. Žiak je povinný v prípade potreby 
privolať lekársku službu. Musí sa urobiť záznam do knihy úrazov, prípadne vyplniť 
predpísané formuláre. Ošetrenie a vyplnenie záznamov zaistí pracovník, ktorý bol 
svedkom alebo sa o úraze dozvedel ako prvý. Akútne ochorenia, úrazy ošetrí 
pohotovostná služba alebo školský lekár.  

4. Za úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť alebo 
počas cesty na miesto aktivity a späť, ktoré bolo určené ako priestor na mimoškolskú 
aktivitu. O úraze neplnoletého žiaka informuje škola zákonného zástupcu neplnoletého 
žiaka a poisťovňu, v ktorej sú žiaci školy poistení pre prípad svojej zodpovednosti za 
škodu vzniknutú na zdraví žiaka. Škola zodpovedá v rozsahu stanovenom osobitnými 
predpismi za škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku úrazu. Spôsob a náhradu škody 
prerokuje škola so zákonnými zástupcami žiaka alebo s plnoletým žiakom.  

5. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú šmýkať po zábradlí v budove školy, vykláňať 
sa z okien, vyhadzovať predmety z okna, sadať na okenné parapety a výhrevné telesá.  

6. Bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej výchovy zabezpečuje pedagogický pracovník 
počas celého vyučovania. Vydáva jasné, presné a zrozumiteľné povely a pokyny, 
kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia v telocvični. Prihliada na fyzickú vyspelosť 
žiakov, na ich vek a predchádzajúce skúsenosti. Počas lyžiarskych výcvikov, turistických 
kurzov či kurzov ochrany  života a zdravia sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a 
dodržiavajú interné pravidlá vypracované pre tieto kurzy. Vedúci kurzu zodpovedá za 
to, aby boli žiaci poučení o pravidlách svojej bezpečnosti a ochrane svojho zdravia.  

7. Na zahraničné exkurzie škola zaradí medzi účastníkov len tých žiakov, ktorí predložia 
písomný súhlas zákonného zástupcu žiaka, zástupcu zariadenia alebo plnoletého žiaka a 
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majú uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu na území príslušného štátu a poistenie 
liečebných nákladov v zahraničí alebo v prípade exkurzie do členských štátov Európskej 
únie majú Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo potvrdenie nahradzujúce tento 
doklad.  

8. Žiaci nesmú vstupovať do zakázaných priestorov. 

9. Priechody a únikové cesty sa nesmú zatarasovať predmetmi. 

10. Počas prepravy hromadnými dopravnými prostriedkami je nutné dodržiavať prepravné 
predpisy.  

11. V prípade vzniku mimoriadnej situácie sa používajú nasledovné telefónne čísla: 

-  tiesňová linka    112 
-  rýchla lekárska pomoc  155 
-  polícia     158 
-  zbor požiarnej ochrany  150 
-  v prípade vyhlásenia poplachu žiaci disciplinovane odchádzajú v sprievode 

vyučujúcich na miesto zhromaždenia – nádvorie školy. 

 

ČLÁNOK 13 
VŠEOBECNÉ POKYNY A INFORMÁCIE 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Úradné hodiny:  
a) rodičov s pedagogickými zamestnancami: podľa dohody s pedagogickými 

pracovníkmi,  
b)  návštevu u riaditeľa školy je potrebné vopred dohodnúť,  
c) navštevovať žiakov v škole je možné len vo výnimočných prípadoch a len vo vestibule 

školy.  

2. Všetky poplatky a výplaty peňažných prostriedkov sa môžu vykonať iba cez poštové 
poukážky, ak vnútorný predpis nestanoví inak. 

3. Žiacke preukážky, potvrdenia o návšteve školy sa vydávajú u na sekretariáte školy (č. 
dverí 109) v čase od 07:00 hod. do 07:30 hod. a cez veľkú prestávku. 

4. Všetky dôležité informácie podáva triedny učiteľ.  

 
ČLÁNOK 15 

POVINNÁ ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA 
___________________________________________________________________________ 

 
1. Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 školského zákona je povinná školská dochádzka desaťročná 

a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku.  

2. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca 15 a viac vyučovacích hodín v 
mesiaci sa považuje za zanedbávanie starostlivosti o riadne plnenie povinnej školskej 
dochádzky pre účely zastavenia prídavku na dieťa rodičovi. Túto skutočnosť oznámi 
triedny učiteľ, najneskôr do troch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v 
zmysle ustanovenia § 5 odst.10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe 
v školstve“) príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca 
dieťaťa trvalý pobyt.  
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3. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca 60 a viac vyučovacích hodín v 
príslušnom školskom roku sa považuje za zanedbávanie starostlivosti o povinnú školskú 
dochádzku dieťaťa pre účely podnetu na začatie priestupkového konania podľa § 37 
odst.1, písm. b) zákon o štátnej správe v školstve. Túto skutočnosť oznámi riaditeľ školy 
obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. Za priestupok môže obec uložiť 
zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do výšky 331,50 eura.  

4. Oznámenie školy obsahuje aj informáciu o úkonoch a opatreniach, ktoré škola vykonala 
vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.  

 
ČLÁNOK 16 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
___________________________________________________________________________ 

 
1. Vnútorný školský poriadok školy vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade a v rade školy. 
2. Zmeny a doplnky vnútorného školského poriadku vydáva riaditeľ školy kedykoľvek 

v priebehu školského roka s dátumom zmeny na základe prerokovania v pedagogickej 
rade a rade školy  

3. Vnútorný školský poriadok školy sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho 
obsahom na prvej triednickej hodine na začiatku školského roka, čo každý žiak potvrdí 
svojím podpisom. 

 

Tento Vnútorný školský poriadok nadobúda  účinnosť dňa 1. septembra 2020 

 

Prerokovaný pedagogickou radou dňa : 28.08.2020 

 

Prerokovaný radou školy dňa  

 
 
 
 
                                                                                 

Mgr. Miloslav Repaský 
riaditeľ školy 

 
 
 
 

 
                                
 


