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PORIADOK Č. 2 / 2020 

ŠKOLSKÝ PORIADOK  
OBSAH A LIST ZMIEN 

Kapi- 
tola č.: 

Názov kapitoly Zmena č. Dátum 
zmeny: 

1. Úvodné ustanovenia   

2. Vnútorný poriadok 2 31.08.2021 

3. Organizácia štúdia 2 31.08.2021 

4. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 2 31.08.2021 

5. Žiacka školská rada   

6. Záverečné ustanovenia   

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Účel vydania 

1) Tento školský poriadok vydaný v zmysle ustanovenia § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. .o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podrobnosti o: 

a) výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov 
s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami školy, 

b) prevádzke a vnútornom režime školy, 

c) podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a ich ochrany pred sociálno-
patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

2) Žiak svojím správaním a vystupovaním v škole aj na verejnosti reprezentuje seba aj školu. V škole aj mimo nej 
sa správa v súlade s právnymi a etickými normami spoločnosti. 

3) Žiak je zodpovedný za 

a) svoje správanie a konanie, 
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b) svoje výchovno-vyučovacie výsledky, 

c) požičané školské učebnice a knihy zo školskej knižnice. 

2 VNÚTORNÝ PORIADOK 

2.1 Práva a povinnosti žiakov 

2.1.1 Práva žiakov 

Žiaci majú právo na: 

1) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu v rozsahu učebných osnov, povinných, voliteľných a nepovinných 
predmetov, ktoré si zvolil, 

2) slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom, 

3) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu 
ustanovenom školským zákonom, 

4) objektívne skúšanie a hodnotenie, poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vo všetkých predmetoch, na 
oznámenie známky z ústnej odpovede, na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných prácach a 
textoch do 10 pracovných dní od ich napísania, 

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

6) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním (v rámci konzultačných hodín 
vyučujúcich, výchovného poradcu, psychológa), 

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

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

9) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu, 

10) komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad demokracie, humanity a tolerancie, na ohľaduplné a taktné správanie zo 
strany pedagógov i spolužiakov, 

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

12) individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom, 

13) duševný a fyzický odpočinok počas prestávok, 

14) komisionálne preskúšanie v odôvodnených prípadoch na konci I. a II. Polroka, 

15) vyjadrenie svojho názoru primeraným spôsobom v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, dávať 
pripomienky a návrhy na zlepšenie vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, 

16) voliť a byť volený do orgánov žiackej samosprávy, zúčastniť sa na žiackej samospráve 

17) ochranu osobných údajov v zmysle platných predpisov, 

18) žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní s ohľadom na 
ich postihnutie podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga, 

19) výrazne talentovaní žiaci, matky počas tehotenstva, MD a RD a iné opodstatnené prípady majú právo na 
individuálne vzdelávanie podľa § 24 školského zákona a podmienok ustanovených školským vzdelávacím 
programom, 

20) žiak nesmie byť sankcionovaný, zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný v dôsledku uplatňovania svojich práv. 
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2.1.2 Povinnosti žiakov 

1) Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a 
odbornú činnosť v povolaní, na vysokoškolské, či iné formy štúdia. Podľa svojich schopností pripravovať sa 
svedomito na vyučovanie a pravidelne sa zúčastňovať na vyučovaní a výchove. 

2) Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania. 

3) Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, 
rešpektovať a plniť pokyny pedagogických zamestnancov a iných zamestnancov školy a správať sa v škole a 
mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe. Pričiňovať sa o dobré meno školy. Porušenie týchto pravidiel bude 
mať za následok udelenie výchovného opatrenia. 

4) Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v 
jej okolí. Konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb 
zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní. 

5) Byť zdvorilí, slušní, správať sa úctivo ku všetkým učiteľom, zamestnancom školy, rodičom. K spolužiakom byť 
taktní a priateľskí, ctiť si ich ľudskú dôstojnosť. Pri prvom stretnutí a pri odchode zo školy pozdravovať zreteľne 
všetkých učiteľov a zamestnancov školy. 

6) V školskej budove sa správať spoločensky. Prejavy dôverných vzťahov nepatria do školy. Spolužiakom umožní 
nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu, nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním. V dverách dávať 
prednosť učiteľom a ostatným zamestnancom školy, prípadne iným dospelým osobám. 

7) Prichádzať do školy včas pred začatím vyučovania podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých 
povinných predmetov a voliteľných predmetov, ktoré si zvolil. Ak tento bod vnútorného poriadku školy žiak 
bezdôvodne poruší, je to považované za neskorý príchod. Takisto sa žiak dopúšťa priestupku ak príde neskoro 
na každú ďalšiu vyučovaciu hodinu. Porušenie týchto pravidiel bude mať za následok udelenie výchovného 
opatrenia. Žiak, ktorý zmešká vstup do triedy pred zazvonením na vyučovaciu hodinu, sa zdržiava 
v priestoroch školy, nemôže sa však domáhať vstupu do triedy a nesmie svojím správaním rušiť vyučovanie. 

8) Zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr. výchovné koncerty, 
divadelné a filmové predstavenia, preventívne programy, exkurzie a pod. Je povinný zúčastňovať sa na Kurze 
na ochranu človeka a prírody a na účelových cvičeniach, ktoré sú súčasťou učebného plánu a školského 
vzdelávacieho programu. Neúčasť na školských akciách môže byť ospravedlnená len na základe lekárskeho 
potvrdenia. 

9) Byť v škole vhodne a čisto oblečení a upravení. Dbať na osobnú hygienu. Za nevhodné oblečenie do školy sa 
považujú najmä maskáče, krátke nohavice, nátelníky a iné oblečenia vhodné na turistiku. U dievčat za 
nevhodné oblečenie do školy sa považujú najmä  tričká a blúzky neprekrývajúce pás na sukni a nohaviciach, 
priesvitné oblečenie, šaty a tričká s nevhodne veľkým výstrihom alebo nezakrývajúci chrbát a ramená, 
minisukne. Na hodiny telesnej výchovy nosiť podľa pokynov učiteľa čistý cvičebný úbor, ktorý umožňuje 
bezpečné cvičenie. Počas slávnostných dní prísť do školy slávnostne oblečení, t. j. nie rifle, nie krátke nohavice 
a športové oblečenie. Porušenie týchto pravidiel bude mať za následok udelenie výchovného opatrenia. 

10) Po príchode do školy sa prezuť. Za prezuvky sa nepovažuje obuv používaná na telesnú výchovu a lodičky na 
vysokom podpätku. Na odkladanie vecí je určená skrinka vo foyeri školy. 

11) Prichádzať na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravení a včas. Mať na vyučovaní učebné pomôcky podľa 
požiadaviek vyučujúceho daného predmetu (písacie potreby, učebnice, zošit, kalkulačka). 

12) Do školy nosiť iba veci nevyhnutne potrebné na vyučovanie podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho. Za 
svoj majetok zodpovedá plnou mierou, obzvlášť za predmety vysokej hodnoty. Škola nenesie zodpovednosť za 
ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie. 

13) Dodržovať čistotu v laviciach, triedach, sociálnych zariadeniach, na chodbách a pred budovou školy. Počas 
vyučovania nemať na lavici mobil  a jedlo. 

14) Po skončení vyučovania zanechať triedu v poriadku (čistá tabuľa, prázdne lavice, čistá podlaha). 
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15) Zabezpečovať si hygienické potreby – rúška, hygienické vreckovky.  

16) Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými 
pomôckami, v prípade úmyselného poškodenia spôsobenú škodu nahradiť. Každú učebnicu označiť vzadu 
menom a triedou. Učebnice je žiak povinný načas odovzdať. Stratené učebnice musí žiak zabezpečiť, napr. 
prekopírovaním, a odovzdať spolu s ostatnými. Vo výnimočných prípadoch ich odovzdá najneskôr deň pred 
odovzdávaním vysvedčení. V odborných učebniach dodržiavať pokyny vydané pre tieto učebne, cez prestávku 
sa v nich zdržiavať len v prítomnosti učiteľa. 

17) Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po skončení vyučovacej hodiny postavením sa z lavice pozdraviť 
vyučujúceho. 

18) Na vyučovacích hodinách sa riadiť podľa pokynov učiteľa. 

19) Cez malé prestávky zdržiavať sa mimo triedy iba v najnutnejších prípadoch. Počas veľkej prestávky sa držiavať 
na chodbách. Cez voľné hodiny zdržiavať sa v triede alebo v priestoroch školy na to vyhradených, kde nerušia 
vyučovanie ostatných. 

20) Ospravedlniť sa pred začiatkom hodiny učiteľovi, ak sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie 
alebo vypracovať domácu úlohu. Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať ospravedlnenie. Vyučujúci určí čas a 
spôsob ako si má žiak zameškané učivo osvojiť a predpísané písomné práce nahradiť. Ak sa žiak ospravedlňuje, 
ospravedlní sa mu len tá časť učebnej látky, na ktorej bol neprítomný z vážnych dôvodov, a to len 1 deň po 
neprítomnosti (netýka sa učiva prebratého za jeho prítomnosti). 

21) Falšovanie ospravedlneniek sa považuje za nedovolené pozmeňovanie úradných dokumentov a bude sa 
považovať za hrubé porušenie školského poriadku. 

22) Nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu bydliska a iných osobných údajov. 

23) V prípade zistenia straty veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámiť to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie 
opatrenia. 

24) V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia ihneď informovať vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo 
najbližšiu dospelú osobu. 

25) Sledovať oznamy o zmenách v rozvrhu na nástenke a webovej stránke školy. 

26) Všetky požiadavky voči škole (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) vybavujú žiaci prostredníctvom svojho 
triedneho učiteľa. 

27) Počas exkurzií, brigád, odbornej praxe, výletov a vychádzok sa vzťahujú na žiaka školské predpisy v plnom 
rozsahu. Na týchto podujatiach sú žiaci povinní: 

a) dostaviť sa včas na určené miesto, 

b) spoločne so skupinou odísť a spoločne sa vrátiť, 

c) bez vedomia vyučujúceho neopustiť skupinu, 

d) zabezpečiť si vhodný odev, obuv, materiálne a iné vybavenie podľa pokynov vyučujúceho, 

e) dodržiavať zásady o bezpečnosti a ochrane zdravia a ostatné pokyny vyučujúceho. 

28) Žiaci IV. zdravotnej skupiny sa nezúčastňujú školských výletov, lyžiarskeho a plaveckého výcviku. 

29) Oboznámiť sa s vnútorným poriadkom školy a s ostatnými predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ktoré musí počas štúdia dodržiavať. 

2.1.3 Povinnosti týždenníkov 

1) Hlásiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minút v zborovni školy, riaditeľovi školy alebo 
školskej poradkyni. 

2) Hlásiť vyučujúcemu na každej hodine neprítomných žiakov. 
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3) Zabezpečiť, aby bola tabuľa pred každou vyučovacou hodinou zotretá a boli pripravené písacie potreby. 

4) Cez prestávky vyvetrať triedu. 

5) Dbať na poriadok a čistotu v triede, vrátane skriniek. 

6) Po ukončení vyučovania skontrolovať, zhasnúť svetlo, uzavrieť okná, zotrieť tabuľu, urobiť poriadok v laviciach, 
v piatok zdvihnúť všetky stoličky. 

7) Nesplnenie týždenníckych povinností bude zaznamenané v evidencii priestupkov. 

2.2 Zákazy pre žiakov 

1) Fajčiť v priestoroch školy, v priestore do 50 m od školy, žiakom denného štúdia aj pri činnostiach 
organizovaných školou. Nosiť do školy a na školské podujatia drogy, tiež ich prechovávať, šíriť a užívať, zbrane, 
výbušniny, nože, zapaľovače, elektronické cigarety, vodné fajky, boxery, obranné spreje, elektrické paralyzéry 
a pod., pornografickú literatúru, literatúru propagujúcu fašizmus, omamné látky a jedy. V prípade podozrenia 
z použitia drog je žiak povinný v sprievode učiteľa navštíviť najbližšie zdravotnícke zariadenie na odobratie 
vzorky. Porušenia tohto zákazu sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré bude žiak 
vylúčený zo štúdia. 

2) Hrať hazardné hry, vulgárne sa vyjadrovať v priestoroch školy, prinášať do školy alebo na činnosti 
organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach 
organizovaných školou. Porušenie tohto zákazu sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku. 

3) Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli 
rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní. 

4) Nosiť do školy väčšie sumy peňazí, šperky a iné cenné predmety. 

5) Šikanovanie, kyberšikanovanie - akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému 
žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie (podľa Smernice č.1/2019 k prevencii 
šikanovania).  

Preukázané šikanovanie sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku, Ak dôjde k prípadu šikanovania, 
pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých), oznámenie 
príslušnému útvaru Policajného zboru SR. 

6) Žiakom sa zakazuje používať všetky elektronické prístroje, vrátane nabíjačiek na mobilný telefón, notebook, 
príp. iné zariadenia“, na ktorých používanie nemajú výslovný súhlas vyučujúceho (vyučujúci môže povoliť 
žiakom používať notebooky, kalkulačky a pod.). Žiak v plnom rozsahu uhrádza škodu, ktorú zapríčinil 
úmyselne alebo z nedbanlivosti. Porušenie tohto zákazu sa považuje za hrubé porušenie školského 
poriadku, za ktoré môže byť žiak vylúčený zo štúdia. 

7) Mobilné telefóny a iné komunikačné zariadenia (v stíšenom režime) sú počas vyučovacej hodiny uschované 
v školskej taške. V prípade nedodržiavania uvedeného režimu škola pristúpi k prísnejšiemu opatreniu a to: 
plošného odoberania mobilných telefónov a zariadení na začiatku vyučovacej hodiny. 

8) Poškodzovať zariadenie budovy, tried a toaliet. Písať a lepiť nálepky na lavice, stoličky, nástenné noviny, 
obloženia tried, poškodzovať maľovku na stenách alebo iným spôsobom znehodnocovať školský majetok. 
Prenášať zariadenie z jednej triedy do druhej bez vedomia zodpovedného zamestnanca. Žiak v plnom rozsahu 
uhrádza škodu, ktorú zapríčinil úmyselne alebo z nedbanlivosti. Porušenie tohto zákazu sa považuje za 
hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré môže byť žiak vylúčený zo štúdia. 

9) Počas prestávok a voľných hodín sedieť na radiátoroch a oknách. Vykláňať sa z okien, vykrikovať na chodcov, 
vyhadzovať predmety z okien. 

10) Prisvojovať si veci, ktoré nie sú jeho majetkom. 

11) Vyrušovať na chodbe cez voľné hodiny. 

12) Vstupovať do triedy po začatí vyučovacej hodiny. Žiak počká v priestoroch školy na ďalšiu vyučovaciu hodinu. 
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13) Prijímať návštevy v priestoroch školy. V nevyhnutných prípadoch môžu prijať návštevu v priestoroch vrátnice. 

14) Zabezpečovať si občerstvenie formou donášky do školy. 

15) Zdržiavať sa počas práceneschopnosti v priestoroch školy za akýmkoľvek účelom a na vyučovaní iba vybraných 
predmetov. 

16) Opúšťať budovu školy cez prestávky a voľné hodiny, s výnimkou vážnych zdravotných dôvodov a za účelom 
návštevy lekára, a to len na písomné požiadanie rodiča. Odchod z vyučovania je povolený až po ukončení 
vyučovania alebo na písomné požiadanie rodiča z iných vážnych dôvodov. Porušenie tohto zákazu sa považuje 
za hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré môže byť žiak vylúčený zo štúdia. 

17) Absencia alebo priestupky po koncoročnej klasifikačnej porade sa riešia na mimoriadnej klasifikačnej porade. 

2.3 Uvoľňovanie z vyučovania 

1) Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka bez lekárskeho potvrdenia najviac na päť za sebou idúcich dní. 
Plnoletý žiak môže ospravedlniť svoju neprítomnosť v rovnakom rozsahu sám. Takéto ospravedlnenie je 
neprijateľné v prípade organizovaných školských akcií. 

2) Žiak je uvoľňovaný z vyučovania na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu. O uvoľnenie z 
jednej vyučovacej hodiny požiada žiak príslušného vyučujúceho (s vedomím triedneho učiteľa), na jeden deň 
triedneho učiteľa a na viac dní riaditeľ školy (s vedomím triedneho učiteľa), a to najneskôr tri dni vopred. 

3) V prípade uvoľnenia z vyučovania alebo školského podujatia na viac dní z dôvodu reprezentácie tretej strany, 
žiak predloží písomnú žiadosť organizácie, ktorú má reprezentovať, opatrenú čitateľným súhlasom a podpisom 
rodičov a triedneho, ktorý predloží túto požiadavku riaditeľovi školy. Riaditeľ školy môže výnimočne uvoľňovať 
žiakov na nevyhnutnú dobu. Riaditeľ školy určí podmienky uvoľnenia a podmienky, za akých žiak bude konať 
komisionálne skúšky. 

4) Neprítomnosť žiaka okamžite ohlasuje rodič alebo zákonný zástupca triednemu učiteľovi. V prípade, že v 
priebehu 48 hodín od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič alebo zákonný zástupca žiaka jeho neúčasť 
hodnoverným spôsobom, triedny učiteľ ho vyzve doporučeným listom, aby neprítomnosť žiaka ospravedlnil. 
Písomné ospravedlnenie predkladá žiak alebo jeho zákonný zástupca bezodkladne, najneskôr do 3 dní po 
návrate na vyučovanie, inak sú vymeškané hodiny neospravedlnené. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám 
písomnou formou, pričom ospravedlnenie je opatrené aj podpisom a potvrdením rodiča o tom, že je 
informovaný o jeho neúčasti na vyučovaní. V prípade, že sa tak nestane, môže triedny učiteľ považovať 
neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú. Za neospravedlnené hodiny budú žiakom uložené výchovné 
opatrenia. 

5) Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovací dni, predloží žiak potvrdenie lekára. Lekárske 
potvrdenie za účelom ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní platí len od lekára, u ktorého má žiak zdravotnú 
kartu, alebo od lekára, ku ktorému bol vyslaný na odborné vyšetrenie. Meno a kontakt na ošetrujúceho lekára 
nahlási žiak triednemu učiteľovi na začiatku školského roka. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje 
častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie. 

6) Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu. 

7) Ak sa žiak rozhodne absolvovať zahraničný študijný pobyt na obdobnej strednej škole v zahraničí, môže 
pokračovať vo vyššom ročníku alebo absolvovať maturitnú skúšku len po vykonaní predpísaných rozdielových 
skúšok za ročník, ktorý absolvoval a ukončil v zahraničí. Pred odchodom do zahraničia rodičia žiaka požiadajú 
o povolenie študijného pobytu a priložia potvrdenie o budúcom štúdiu v zahraničí. 

8) Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s 
vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, a ak ide o žiaka so zdravotným 
znevýhodnením, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. 

9) Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu a 
vykonanie skúšok v určených termínoch. V prípade neplnoletosti žiačky je potrebný súhlas zákonného 
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zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné 
predpisy nezakazujú. 

10) V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ školy na žiadosť žiaka, v prípade 
neplnoletosti so súhlasom zákonného zástupcu a po odporúčaní príslušného lekára zdravotne 
znevýhodnenému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch. 

11) Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka, a ak ide o neplnoletého so súhlasom zákonného zástupcu, mimoriadne 
nadanému a talentovanému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok podľa individuálneho študijného plánu. 

2.4 Výchovné opatrenia 

1) Výchovnými opatreniami sú pochvaly, ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Všetky pochvaly, 
ocenenia, napomenutia, pokarhania a opatrenia sa udeľujú písomne a oznamujú sa rodičom, resp. zákonným 
zástupcom žiaka. Zároveň sa uvedú v katalógovom liste žiaka. 

2) Škola vedie pri každom žiakovi v priebehu školského roka evidenciu skutočností, ktoré predpokladajú udelenie 
výchovných opatrení. 

3) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo 
iné ocenenie. 

4) Pochvala triedneho učiteľa sa udelí: 

a) za výborný prospech – prospel s vyznamenaním (do 1,2) v prvom a druhom polroku daného školského roka, 
resp. po návrhu triedneho učiteľa do prospechu 1,5, 

b) za výbornú dochádzku - najviac 5 ospravedlnených vymeškaných hodín a celkový prospech aspoň 
„prospel“, 

c) za veľmi dobrý prospech a nulovú absenciu, 

d) za príkladné správanie a utváranie dobrých vzťahov v triede, 

e) výrazné zlepšenie v prospechu (najmenej o 1 stupeň), 

f) za mimoškolské aktivity, 

g) za reprezentáciu školy. 

5) Pochvala riaditeľa školy sa udelí: 

a) za výborný prospech – 1,0, resp. maximálne jeden predmet hodnotený chválitebne, 

b) za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín u výborne a veľmi dobre prospievajúcich žiakov, 

c) za úspešnú reprezentáciu školy, 

d) za nezištnú pomoc, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou, 

e) za mimoškolské aktivity. 

6) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie triednym učiteľom alebo 
pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo školy. 

7) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov 
výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným 
účastníkom výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných 
zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, 
umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy 
alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá: 

a) zákonného zástupcu 

b) zdravotnú pomoc 
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c) Policajný zbor. 

8) Žiakovi možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto opatrení: 

a) Napomenutie od triedneho učiteľa: 

 za porušenie bodu 7 časti 2.1.2 v počte 1-2x za polrok, 

 za porušenie bodu 8 časti 2.1.2 v počte 1-3x za polrok, 

 za opakované menej závažné porušenie vnútorného poriadku školy, 

 za 1-2 záznamy v evidencii priestupkov voči vnútornému poriadku školy (neplnenie povinností 
týždenníka, nevhodné správanie sa voči učiteľovi, nerešpektovanie jeho príkazov na vyučovacej 
hodine, vyrušovanie počas vyučovania, narušovanie činnosti triedy, prvý svojvoľný odchod zo školy, 
prvé mierne porušenie zásad BOZP,...) za polrok. 

Triedny učiteľ výchovné opatrenie prerokuje so žiakom. 

b) Pokarhanie od triedneho učiteľa: 

 za porušenie bodu 7 časti 2.1.2 v počte 3-4x za polrok, 

 za porušenie bodu 8 časti2.1.2 v počte 4-5x za polrok, 

 za opakované závažné porušovanie školského poriadku školy, 

 za 1 – 3 neospravedlnené vyučovacie hodiny, 

 za 3-4 záznamov v evidencii priestupkov voči školskému poriadku školy. 

Pokarhanie udeľuje triedny učiteľ po predchádzajúcom prerokovaní so žiakom a jeho rodičmi. 

c) Pokarhanie od riaditeľa školy: 

 za porušenie bodu 7 časti 2.1.2  v počte 5-6x za polrok, 

 za porušenie bodu 8 časti 2.1.2 v počte 6-8 x za polrok, 

 za 4-6 neospravedlnených hodín za polrok, 

 za morálne zlyhanie, 

 za hrubé porušenie školského poriadku, 

 v prípade zníženej známky zo správania a polročne menovite sa zverejňuje. 

d) Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj 
podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia (za nesplnenie podmienky uloženej pri 
podmienečnom vylúčení zo školy, za spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova a život 
ostatných žiakov). 

9) Výchovné opatrenia uvedené v bode 8 sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka 
dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak 
previnenia dopustil. 

10) Za menej závažné porušenie školského poriadku sa považuje: 

 neprezúvanie sa, 

 nosenie pokrývok hlavy po vstupe do priestorov školy, 

 nepripravenosť na vyučovanie, chýbajúce domáce úlohy, 

 nenosenie učebných pomôcok a cvičebného úboru, 

 vyrušovanie na vyučovacej hodine. 
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11) Za  závažné porušenie školského poriadku sa považuje: 

 výstrednosť v obliekaní a úprave zovňajšku, 

 znečisťovanie školských priestorov, 

 poškodzovanie a ničenie školského majetku a učebníc, 

 šírenie klamstiev a ohovárania s úmyslom poškodiť druhého, 

 slovne napádať a ubližovať iným, 

 propagácia rasovej neznášanlivosti, 

 opakované úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny, 

 nevhodné arogantné vystupovanie voči učiteľom, spolužiakom a ostatným zamestnancom školy, 

 používanie mobilného telefónu počas vyučovacieho procesu, 

 urážanie, nadávanie, oslovovanie hanlivými menami, ponižovanie, podceňovanie, 

 písanie na steny, hádzanie špongie, kriedy a pod., 

 neodkladanie odpadkov do odpadových nádob, 

 nevhodné správanie pri stolovaní v školskej jedálni, 

 žuvanie žuvačiek a ich lepenie na školský nábytok. 

12) Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje: 

 propagácia fašistických alebo vulgárnych symbolov na oblečení, nadpisov zvádzajúcich k užívaniu 
a šíreniu návykových látok a ohrozovaniu mravnosti, 

 šikanovanie, kyberšikanovanie, zastrašovanie, 

 fyzické útoky – bitky, ničenie vecí druhého, 

 krádeže vecí a peňazí, 

 ohrozovania zdravia, 

 používanie mobilného telefónu na fotografovanie a nakrúcanie s úmyslom vydierať, zosmiešniť alebo 
inak ublížiť, 

 fajčenie na pôde školy, v jej okolí a na akciách organizovaných školou, 

 prechovávanie a užívanie omamných látok, 

 vyvíjanie nátlaku vo forme vyhrážok a neodôvodnených obmedzení ohľadom náboženstva alebo 
filozofického presvedčenia, 

 svojvoľné opustenie priestorov školy. 

13) Napomenutie a pokarhanie od triedneho učiteľa sa vykoná na triednickej hodine formou úradného 
oznámenia. 

14) V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden 
rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto 
lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia. 

15) Pri udeľovaní výchovných opatrení a klasifikácii správania každý prípad posúdi pedagogická rada. Triedny 
učiteľ alebo riaditeľ školy (príp. jej štatutárny zástupca) prerokuje priestupok pred rokovaním pedagogickej 
rady so žiakom a s jeho rodičmi. 

16) Výchovné priestupky žiakov v priestoroch školy rieši každý učiteľ školy okamžite. 
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17) Za opakované narušovanie vyučovania nesmie vyučujúci vykázať žiaka z vyučovacej hodiny, ale priestupok 
rieši spolu s triednym učiteľom v zmysle vyššie uvedených výchovných opatrení. 

18) Pri počte 16 a viac neospravedlnených hodín v mesiaci u žiaka 1. ročníka je škola povinná oznámiť zákonných 
zástupcov žiaka na MÚ, ktorý vypláca rodinné prídavky a požiada o spoluprácu Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. 

2.5 Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

2.5.1 Právo zákonného zástupcu žiaka 

1) Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakovi 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. 

2) Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom. 

3) Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. 

4) Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa. 

5) Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 

6) Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy. 

7) Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 

2.5.2 Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 

1) Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností. 

2) Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom. 

3) Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

4) Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných 
závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. 

5) Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 

3 ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

3.1  Vyučovanie, vyučovacia hodina a vyučovacia jednotka 

1) Škola sa otvára o 7.30  hodine. 

2) Žiak je povinný byť v škole 5 minút pred začiatkom vyučovania. (výnimku tvorí iba mimoriadna situácia v 
doprave - hromadné meškanie). 

3) Podľa zvolenej formy štúdia vyučovanie prebieha: 

a) Každý pracovný deň pri dennej forme štúdia od 8.00 hod. 

b) Utorok a štvrtok od 13.25 hod. do 20.00 hod. pri večernej forme štúdia. 

c) V utorok od 13.25 do 20.00 hod pri diaľkovej forme štúdia. 

4) Počet vyučovacích hodín je stanovený učebným plánom, rozvrhom hodín a rozpisom konzultačných hodín. 

5) Triednické hodiny určuje triedny učiteľ podľa potreby, minimálne 1 x v mesiaci. 

6) Vyučovacia hodina teoretických predmetov a foriem praktického vyučovania trvá 45 minút; ak sa praktické 
vyučovanie uskutočňuje v iných ako školských zariadeniach, trvá 60 minút. 

7) Žiak môže mať v jednom dni vrátane nepovinných učebných predmetov (okrem športovej prípravy) najviac 
osem vyučovacích hodín; bez poludňajšej prestávky môže mať šesť, výnimočne sedem vyučovacích hodín. V 
diaľkovom štúdiu môže mať žiak v jednom dni najviac osem konzultačných hodín. 
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8) V praktickom vyučovaní je vyučovacou jednotkou vyučovací deň, ktorý trvá najviac sedem hodín. 

9) Žiaci, ktorí vykonávajú odbornú prax v prevádzkach organizácií, majú prestávky zhodné s prestávkami 
zamestnancov organizácie. Dĺžka prestávok sa započítava do vyučovacieho dňa. 

3.2 Exkurzie a školské výlety 

1) Súčasťou výchovy a vzdelávania sú aj exkurzie a školské výlety, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského 
vzdelávacieho programu. 

2) Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. Pre žiakov, ktorí sa 
výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ školy náhradné vyučovanie. 

3.3 Externá forma štúdia 

1) Externá forma štúdia sa organizuje ako večerná, diaľková alebo dištančná. 

2) Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne (pre-
4 ročník 18 hodín).Nevyhnutnou podmienkou pre klasifikáciu žiaka je absolvovanie najmenej 50%  
vyučovacích hodín z každého predmetu. 

3) Diaľkové vzdelávanie je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu 6-7 konzultačných hodín. 

4) Dištančné vzdelávanie je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií 
a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým 
zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom. 

3.4 Individuálna forma vzdelávania 

1) Individuálnu formu vzdelávania povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti žiaka, resp. jeho 
zákonného zástupcu. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje žiakovi, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje 
účasť na vzdelávaní v škole, na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast. 

2) Vzdelávanie prebieha v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne. 

3) Žiak je povinný chodiť na dohodnuté konzultačné hodiny včas, v prípade meškania viac ako 15 minút bez 
ospravedlnenia, mu daná konzultačná hodina prepadá. Žiak je povinný absolvovať všetky dohodnuté 
konzultačné hodiny. Neabsolvovanú konzultačnú hodinu je žiak povinný nahradiť.  

4) Povolenie individuálneho vzdelávania žiaka riaditeľ školy zruší: 

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka, 

b) pri absencii viac ako 50% z predpísaného  počtu konzultačných hodín, 

c) ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia neprospel. 

3.5 Individuálny učebný plán 

1) Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na 
základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy. 

2) Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným 
zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho 
učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre 
obe strany. 

4 HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa vykonáva podľa § 55-58 Zákona č.245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a 
Metodického pokynu č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

4.1 Hodnotenie a klasifikácia 

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

3) Riaditeľ školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať jeho rodič. 

4) Každý vyučujúci oboznámi žiakov na začiatku školského roka s povinnými podmienkami pre klasifikáciu za 
jednotlivé predmety. 

5) V prípade, že žiak vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín v danom predmete za klasifikačné obdobie 
vyučujúci žiaka neklasifikuje. Žiaci sú o vymeškaných hodinách informovaní prostredníctvom Elektronickej 
žiackej knižky.  

6) V prípade, že žiak nespĺňa podmienky klasifikácie z daného predmetu a v riadnom termíne ho nie je možné 
vyskúšať pre zlú dochádzku spôsobenú neodôvodnenou (neospravedlnenou) absenciou, učiteľ takého žiaka  
neklasifikuje. 

7) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok 
neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby 
klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. 

8) Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj 
klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy. Žiak môže 
konať komisionálne skúšky v jeden deň maximálne z dvoch predmetov. V prípade, že počet predmetov, 
z ktorých žiak koná komisionálne skúšky  presiahne 50% z celkového počtu, ma za následok  opakovanie  
ročníka. 

9) Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého 
polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie 
komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať Krajský školský úrad. 
Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne 
skúšaný. 

10) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných 
predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích 
predmetoch. 

11) Znížená známka zo správania sa udelí: 

a) Znížená o 1 stupeň (uspokojivé): 
 za porušenie bodu 7 časti 2.1.2 v počte 7 a viackrát, 

 za porušenie bodu 8 časti 2.1.2  v počte 9 a viackrát za polrok, 

 za jeden neospravedlnený vyučovací deň, 

 za 7-9 neospravedlnených vyučovacie hodiny nie v jednom dni, 

 za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy, 

 za neospravedlnenú neprítomnosť na akcii organizovanej školou, 

 za vulgárne a agresívne vystupovanie, vyjadrovanie, správanie voči spolužiakom, učiteľom a iným 
zamestnancom školy, 

 za poškodenie a zničenie zariadenia školy, 

 za 5-6  záznamov v evidencii priestupkov voči vnútornému poriadku školy. 

b) Znížená o 2 stupne (menej uspokojivé): 
 za neospravedlnené 2 vyučovacie dni, 

 za 10 – 20 neospravedlnených vyučovacích hodín vo viacerých vyučovacích dňoch, 

 za opakované hrubé porušovanie vnútorného poriadku školy, 
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 za 7-10 záznamov v evidencii priestupkov voči vnútornému poriadku školy. 

c) Znížená o 2 stupne (menej uspokojivé) s podmienečným vylúčením zo školy: 
 za 3 a viac vymeškaných vyučovacích dní bez ospravedlnenia, 

 za 21 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín vo viacerých vyučovacích dňoch, 

 za hrubé, spoločensky závažné porušenie vnútorného poriadku školy, 

 za viac ako 10 záznamov v evidencii priestupkov voči vnútornému poriadku školy. 

d) Znížená o 3 stupne s vylúčením zo školy: 
 za priestupky, ktoré sú závažnejšie, ako sú uvedené v bode c). 

12) Výsledná známka pri klasifikácii nie je priemerom známok získaných za klasifikačné obdobie. Je výsledkom 
komplexného hodnotenie žiaka za dané klasifikačné obdobie. 

13) Na konci klasifikačného obdobia v termíne, ktorý určí riaditeľ školy, najneskôr 48 hodín pred rokovaním 
pedagogickej rady o klasifikácii, zapíšu učitelia príslušných predmetov výsledky do triedneho katalógu. 

14) O klasifikačnom stupni rozhoduje učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. 

15) Ak má žiak pochybnosti o správnosti klasifikácie, môže do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedel jej výsledok, 
požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. 

16) Žiak môže v jednom dni robiť dve opravné skúšky. 

17) Žiakovi sa vydá vysvedčenie na konci druhého polroka. 

18) Žiak prospel s vyznamenaním, ak 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. 

19) Žiak prospel veľmi dobre, ak 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. 

20) Žiak prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom povinnom predmete. 

21) Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech. 

22) Žiaci pomaturitného a externého štúdia sa neklasifikujú zo správania. 

4.2 Opravné skúšky 

1) Žiak, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov, môže 
na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. 

2) Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný, najviac z 
dvoch povinných predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. 

3) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky: 

a) podľa bodu 1 časti 4.2 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže 
prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 
15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný podľa bodu 6 časti 4.1, najneskôr do 15. októbra, 

b) podľa bodu 2 časti 4.2  vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok. 

4) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z 
ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. 

4.3 Komisionálne skúšky 

1) Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky v týchto prípadoch: 
a) ak vykonáva rozdielovú skúšku, 

b) ak je skúšaný v náhradnom termíne, 
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c) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, 

d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 

e) ak vykonáva opravné skúšky, 

f) v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu, 

g) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 

h) pri individuálnom vzdelávaní. 

2) Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej 3-členná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy 
alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací 
predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. 
Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky; tento výsledok je pre 
klasifikáciu žiaka konečný. 

3) O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa bodu 1 časti 4.3 rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže 
povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní. 

4.4 Prerušenie štúdia a zmena študijného odboru 

1) Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na žiadosť jeho 
zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka na jeho žiadosť, najviac na tri roky. 

2) Zmenu študijného odboru povoľuje riaditeľ školy spravidla na začiatku školského roka. Podmienkou je 
zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky, ak ju riaditeľ určil. 

4.5 Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka 

1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 

2) Riaditeľ školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov 
a dôvodov, ktoré uvedie žiak, resp. jeho zákonný zástupca vo svojej písomnej žiadosti. 

4.6 Zanechanie štúdia 

1) Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy; 
ak je žiak neplnoletý, s vyjadrením jeho zákonného zástupcu. 

2) Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcom po dni, keď riaditeľke školy bolo doručené oznámenie o 
zanechaní štúdia. 

3) Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích 
dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka, ak je neplnoletý, 
zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti; súčasne upozorní, že 
v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako by štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy 
žiak do školy nenastúpi, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, akoby 
štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie; týmto dňom 
prestáva byť žiakom školy. 

4.7 Preverovanie vedomostí žiakov 

1) Žiak môže v jeden deň písať najviac dve celohodinové písomné previerky. 

2) Vyučujúci je povinný poznačiť celohodinovú písomnú previerku do triednej knihy a elektronickej žiackej knižky 
týždeň pred termínom písania.  

3) Písomné preverovanie vedomosti kratšie ako celohodinové nemusí byť žiakom vopred ústne oznámené. 

4) Písomné previerky sa vykonajú po ukončení ucelenej časti učiva daného predmetu. 

5) Previerkam predchádza opakovanie učiva. Výsledky previerky so stručným zhodnotením oznámi učiteľ žiakom 
do 7 dní od ich konania. 
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6) Previerky sa vykonávajú v riadnom termíne a opravnom termíne. 

7) Ak žiak neabsolvoval previerku v riadnom termíne, vykoná ju v čase konzultačných hodín učiteľa vyučujúceho 
daný predmet, najneskôr do 1 mesiaca od riadneho termínu. Ak ju v tomto termíne neabsolvuje, hodnotí sa 
známkou „nedostatočný“. Žiak je povinný oznámiť vyučujúcemu svoj záujem o  preskúšanie jeden deň 
dopredu. 

8) Žiak, ktorý má záujem opakovať danú previerku, má možnosť tak urobiť najneskôr do 1 mesiaca od riadneho 
termínu v čase konzultačných hodín učiteľa vyučujúceho daný predmet. Žiak je povinný oznámiť vyučujúcemu 
svoj záujem o opravné preskúšanie jeden deň dopredu. Formu opravného preskúšania zvolí učiteľ. 

9) Na konci druhého polroka absolvujú žiaci výstupný test z vybraných predmetov v rozsahu celoročného učiva. 
Obsahom výstupného testu je základné učivo daného predmetu.   

10) Žiak môže byť za jeden deň klasifikovaný z ústnej odpovede najviac z dvoch predmetov. V prípade, že je 
vyvolaný po tretíkrát, túto skutočnosť oznámi vyučujúcemu. Ak mu však tretia odpoveď neprekáža, môže 
odpovedať. 

11) Učiteľ po skončení odpovede túto ústne zhodnotí a oznámi známku. 

12) Vyučujúci bezprostredne po hodnotení zapíše známky do klasifikačného hárku, pričom rozlišuje udalosti, za 
ktoré bola príslušná známka udelená. 

13) Vyučujúci, resp. triedny učiteľ zapíše všetky známky mesačne do internetovej žiackej knižky podľa udalostí, za 
ktoré boli príslušné známky udelené.  

14) Na triednych aktívoch je neprípustné menovite hodnotiť prospech a správanie konkrétneho žiaka, či nechať 
kolovať po triede klasifikačný hárok. Hodnotenie študijných výsledkov a správania môže vykonať triedny učiteľ 
za celú triedu, či urobiť len za jednotlivý predmet iba vo všeobecnej rovine. 

15) Stupnica klasifikácie  

 

a) Písomné previerky: 
 

Percento 
úspešnosti 

 

známka 

 

100   – 90 % 1 

89 – 75 % 2 

74 – 50% 3 

49 – 33 % 4 

32 – 0 % 5 

 
b) Výstupné testy a  komisionálne skúšky: 

 

Percento 
úspešnosti 

 

známka 

 

100   – 90 % 1 

89 – 78 % 2 
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77 – 66% 3 

65 – 51 % 4 

50 – 0 % 5 

 
 

c) Slovenský jazyk a literatúra  (písomné previerky, výstupné testy, komisionálne skúšky) 
 
 

Percento 
úspešnosti 

 

známka 

 

100   – 90 % 1 

89 – 78 % 2 

77 – 66% 3 

65 – 51 % 4 

50 – 0 % 5 

 
 
 
 

d) 1. cudzí jazyk (písomné previerky, výstupné testy, komisionálne skúšky) 
 
 

Percento 
úspešnosti 

 

známka 

 

100   – 90 % 1 

89 –80 % 2 

79 – 70% 3 

69 – 60 % 4 

59 – 0 % 5 

 
 

16) Priebežné overovanie výsledkov vyučovacieho procesu sa vykonáva frontálnym spôsobom na začiatku alebo 
na konci vyučovacej jednotky písomnou alebo ústnou formou bez predchádzajúceho oznámenia. Účelom 
týchto previerok je dosiahnutie pravidelnosti a sústavnosti učenia sa žiakov. Pri ústnom prejave si žiak 
osvojuje správne používanie odbornej terminológie, nadobúda zručnosť vo vyjadrovaní sa, formulácii 
myšlienok a pod. 

17) Najneskôr 48 hodín pred polročnou klasifikáciou musia byť všetky známky uzatvorené. 
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5 ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 
Na škole pôsobí žiacka školská rada, ktorá sa: 

a) vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, 

b) podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 

c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje návrhy, zastupuje žiakov 
navonok, 

d) organizuje všeobecné, priame a tajné voľby zástupcov žiakov do rady školy, odvoláva zástupcu žiakov 
v rade školy. 

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Záväznosť 

Tento školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov, rodičov a učiteľov Súkromnej strednej odbornej školy 
ekonomickej Košická akadémia da Vinci. Všetci žiaci sú povinní poznať a dodržiavať pravidlá, ktoré sú uvedené v 
školskom poriadku. Školský poriadok je zverejnený na viditeľnom mieste v každej triede a na nástenke na chodbe. 
V prípade nejasností pri posudzovaní porušenia školského poriadku  a výkladu jeho jednotlivých ustanovení je 
rozhodujúce stanovisko riaditeľa školy. 

6.2 Platnosť a účinnosť 

6.2.1 Školský poriadok je platný dňom vydania. Účinnosť nadobúda dňom schválenia, najskôr však dňom 
vydania. 

6.2.2 Zmeny a doplnky tohto poriadku môže navrhovať pedagogická rada, Žiacka školská rada a Rada školy. 

6.3 Zodpovednosť za kontrolu 

6.3.1 Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s týmto školským poriadkom žiakov na prvej triednickej hodine, 
rodičov na prvom zasadnutí združenia rodičov. 

6.3.2 Kontrolu dodržiavania školského poriadku vykonávajú bežne triedni učitelia a jednotliví vyučujúci, 
zástupkyňa riaditeľa školy a riaditeľ školy v rámci svojej kontrolnej činnosti. 

6.4 Sankcie 

6.4.1 Nedodržiavanie ustanovení tohto poriadku zo strany žiakov je riešené formou udelenia výchovných 
opatrení a udelením príslušnej známky zo správania. 

6.4.2 Nedodržiavanie ustanovení tohto poriadku zo strany vyučujúcich sa môže posudzovať ako porušenie 
pracovného poriadku. 

6.5 Derogačná klauzula 

Zrušuje sa školský poriadok školy schválený 31.8.2019 a platný od 2.9.2019. 
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2 Vnútorný poriadok 

Bod 2.4, ods. 4a,  ods. 

5a 
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2 Vnútorný poriadok 

2.1.1 bod 5, 2.1.2 bod 7, 

2.1.3 bod 1, 2.1.3 bod 3, 

2.1.3 bod 6, 2.2 bod 6, 2.3 

bod 1, 2.3 bod 5,  

2 31.08.2021 

3 Organizácia štúdia, 3.1 

bod 3 

2 31.08.2021 

4 Hodnotenie a klasifikácia 

žiaka, 4.7 bod 2, 4.7 bod 

10, 4.7 bod 16c 

2 31.08.2021 
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Druh a názov interného predpisu: 
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Dňa: __________________  Meno a podpis: ____________________ 
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Podpis: ______________________ 
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Prílohy: 

Príloha č. 1 Protokol o porušení školského poriadku 

Príloha č. 2 Potvrdenie o odovzdaní zaistenej veci 

Príloha č. 3 Zápis zo zasadnutia výchovnej komisie 

Príloha č. 4 Záznam o pohovore učiteľa so zákonným zástupcom žiaka 

Príloha č. 5 Postupnosť riešenia problémov so žiakmi zo strany učiteľov 

Príloha č. 6 Prevencia a riešenie šikanovania žiakov školy (interné metodické usmernenie č...... 

k prevencii a riešeniu šikanovania) 

Príloha č. 7 Metodický materiál na riešenie situácií pri užívaní drog a iných návykových látok 

7.1 Dohoda medzi vedením školy a rodičmi v oblasti návykových látok a šikanovania 

7.2 Zápisnica o porušení školského poriadku 

Príloha č. 8 Osobitné opatrenia v odborných učebniach 

8.1 Osobitné opatrenia v odbornej učebni informatiky 

8.2 Osobitné opatrenia na hodinách telesnej a športovej výchovy 

Príloha č. 9 Bezpečnosť žiakov pri výcvikoch a na akciách organizovaných školou 

9.1 Bezpečnosť pri plaveckom výcviku žiakov 

9.2 Bezpečnosť pri lyžiarskom (snoubordingovom) výcviku žiakov 

9.3 Bezpečnosť pri organizácii školských výletov a exkurzií 

Príloha č. 10 Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky 

 


