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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, v súlade s pedagogicko-

organizačnými pokynmi MŠ VVaŠ SR, KŠÚ a KSK na školský rok 2013/2014 a v súlade s 

platnými právnymi normami pre oblasť školstva, po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 

24.02.2014 a po prerokovaní Radou školy  

 

v y d á v a m 
 

s  platnosťou  od  3. októbra 2019 tento školský poriadok, ktorý upravuje podrobnosti o 

výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných 

vzťahov a vzťahov s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami, podrobnosti o 

prevádzke a vnútornom režime školy. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov 

Obchodnej akadémie, Polárna 1 v Košiciach. 

 

  

Článok 1 

 
P R Á V A   A    P O V I N N O S T I   Ž I A K O V  

 

1/   P r á v a  žiakov:  

 

a)     Každý žiak bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného 

presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného 

postavenia jeho rodičov, má právo na bezplatné vzdelávanie.  

b)       Každý žiak má právo na rovnaký prístup ku vzdelávaniu.  

c)     Každý žiak bez výnimky má právo na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, 

rozvoj talentu, rozumových a fyzických schopností.   

d)     Každý žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, 

nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom.  

e)  Každý žiak má právo na bezplatné požičiavanie učebníc a učebných textov na  

povinné vyučovacie predmety s výnimkou cudzích jazykov.  

f)    Každý žiak má právo na slušné, taktné a ohľaduplné jednanie s ním. Má právo na 

ochranu pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania. Toto právo si 

uplatňuje prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora 

prevencie vzniku drogových závislostí a vedenia školy.  

g)  Žiak má právo na duševný a fyzický odpočinok počas prestávok.  

h)  Žiak má právo na stravovanie v školskej jedálni.  

i)  Žiak má právo na komisionálne skúšky.  

j)  Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený. Pri ústnej 

odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie 

písomných prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 14 dní, pričom má 

právo do nich nahliadnuť.  

k)  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a 

klasifikovaní so zohľadnením ich postihnutia podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga. 

Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje postihnutie žiaka, 

aj v klasifikácii správania.  

l)  Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor. 

m)  Žiak má právo zúčastniť sa na žiackej samospráve v rámci triedy a školy, voliť a byť 

volený do orgánov žiackej samosprávy.  
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n)  Žiak má právo na plný harmonický rozvoj svojej osobnosti.  

o)  Žiak má právo na výchovu v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi 

národmi, rasami a náboženskými vierovyznaniami.  

p)  Žiak má právo na výber štúdia prvého cudzieho jazyka a na slobodnú voľbu 

voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a 

záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom.  

q)  Žiak má právo na sprístupnenie všetkých informácií a poradenstva týkajúcich sa 

výchovy k povolaniu a na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a 

vzdelávaním vôbec. 

r)  Žiak má právo na umožnenie štúdia v zahraničí.  

s)  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.  

t)  Žiaci majú právo zúčastňovať sa na práci krúžkov, ktoré pracujú na škole.  

u)  Žiak má právo so súhlasom riaditeľa školy zúčastniť sa súťaží.   

v)        Žiaci majú právo využívať internet po skončení vyučovania v čase na to vyhradenom.   

w)  Žiaci majú právo na ochranu osobných údajov v zmysle platných predpisov.  

x)  Žiaci majú právo vytvárať a organizovať mládežnícke združenia v zmysle platných 

predpisov.  

y)  Žiaci majú právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na výchovu a 

vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí.  

z)  Všetky uvedené práva môže uplatňovať každý žiak bez ohľadu na pohlavie, rasu, 

náboženstvo, jazyk, či politické presvedčenie.  
aa) Žiak má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. 

Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na 

ochranu pred šikanovaním (podrobnosti uvedené v Programe k prevencii a riešeniu 

šikanovania žiakov). 

 

i) Hlavné znaky šikanovania: zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo 

psychicky, útočníkom môže byť jedna osoba alebo skupina osôb, incidenty sú 

opakované, nepomer medzi útočníkom a obeťou. 

ii) Jednou z priamych foriem šikanovania je kyberšikanovanie, pri ktorom ide o zneužitie 

IKT (telefón, tablet, internet, sociálne siete) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo 

zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania.  

iii) Prejavy šikanovania: Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, 

hrubé žarty, kritika, strkanie, kopanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od 

šikanovaného, vyhrážanie sa násilím. 

iv) Prevencia šikanovania: posilnenie demokracie v triede a v škole, komunikácia so 

žiakmi, záujem o ich názory a priania, rešpektovanie ich postojov a otvorená diskusia, 

otvorené vyjadrenie svojich názorov, prednášky, besedy, vzdelávanie, pocit, že v škole 

je vždy niekto, kto žiakovi pomôže, pozitívna a otvorená klíma v škole. 

v) V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať: 

a) triedneho učiteľa, 

b) výchovného poradcu, 

c) koordinátora prevencie, 

d) školskej psychologičky, 

 

e) riaditeľa školy, 

f) linka detskej istoty (24 hodín denne) – č. tel.: 116 111. 

vi) Výchovné opatrenia pri šikanovaní: 
a) pri jednorazovom šikanovaní v menej závažnej podobe bude agresorovi udelené 

pokarhanie riaditeľom školy, 
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b) pri opakovanom šikanovaní v menej závažnej podobe bude agresorovi udelená 

znížená známka zo správania druhého stupňa, 

c) pri jednorazovom šikanovaní v závažnejšej podobe bude agresorovi udelená znížená 

známka zo správania druhého stupňa 

d) pri opakovanom šikanovaní v závažnejšej podobe bude agresorovi udelená znížená 

známka zo správania tretieho stupňa a podmienečné vylúčenie zo štúdia, 

e) pri obzvlášť závažných formách šikanovania bude agresor vylúčený zo štúdia. 

2/   P o v i n n o s t i  žiakov:  

 

2.1 Všeobecne:  

 

a) Žiak je povinný osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované 

strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní.  

b) Žiak neobmedzuje svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a 

vzdelávania.  

c) Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy.  

d)  Žiak je povinný osvojovať si zásady humanity, demokracie a tolerancie a správať sa 

podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov, 

inštruktorov a iných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi školy a dobrými mravmi.  

e) Žiak je vždy zdvorilý, slušný, skromný a správa sa úctivo ku všetkým učiteľom, 

zamestnancom školy, rodičom. K spolužiakom je taktný a priateľský a ctí si ich 

ľudskú dôstojnosť.  

f) V škole i mimo nej, ako aj počas voľných dní a prázdnin sa správa tak, aby 

neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole i 

sebe. Pričiňuje sa o dobré meno školy, triedy a váži si ju. Žiak pozdravuje zreteľne 

všetkých učiteľov a zamestnancov školy vrátane školskej jedálne.  

g) Žiak chráni vlastné zdravie i zdravie iných, dbá o čistotu a poriadok a pomáha pri 

udržiavaní poriadku v triede, škole a jej okolí. Koná tak, aby neohrozoval svoje 

zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na 

výchove a vzdelávaní.  

h) Každý žiak je povinný nosiť na vyučovanie a akcie organizované školou ISIC 

kartu a pri vstupe do budovy školy sa ňou elektronicky prihlásiť priložením 

k čítačke kariet, rovnako pri každom prerušení vyučovania a odchode z budovy 

školy. Prihlásením sa potvrdzuje žiak svoju účasť na vyučovaní, v prípade 

neprihlásenia sa kartou vykazuje ETK jeho neprítomnosť. Na požiadanie 

pedagogického a nepedagogického zamestnanca školy je povinný sa ňou 

preukázať. Žiak chráni kartu  pred poškodením, stratou a znehodnotením. Pri strate je 

žiak povinný stratu bezodkladne nahlásiť triednemu učiteľovi a zaobstarať si novú. 

 

2.2 Pred vyučovaním:  

 

a) Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Žiak 

prichádza do školy 15 minút pred vyučovaním. Na nultú hodinu prichádza žiak 5 

minút pred jej začiatkom, t. j. o 7.05 hod.  

b) Žiak sa povinne zúčastňuje na činnostiach, ktoré organizuje škola v čase riadneho 

vyučovania, napr. na výchovných koncertoch, divadelných a filmových 

predstaveniach, exkurziách a pod. Je povinný zúčastňovať sa na povinných kurzoch a 

na účelových cvičeniach, ktoré sú súčasťou učebného plánu a školského vzdelávacieho 

programu.  
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c) Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na vyučovaní sa uznáva choroba, 

lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne udalosti v rodine, 

mimoriadne nepriaznivé počasie, prerušenie premávky hromadnej dopravy, ak ju musí 

využiť na dochádzku do školy, alebo jeho účasť na organizovanej športovej príprave, 

na súťažiach a reprezentácii školy.  

 

d) Žiak je povinný hneď po príchode do školy prezuť sa do hygienicky vhodných 

prezuviek minimálne v období od začiatku októbra do konca marca. Prezuvkami 

nemôže byť športová obuv, určená na hodiny telesnej výchovy, ani obuv s čiernou, 

podlahu znečisťujúcou podrážkou. Žiak si svoje vrchné oblečenie a obuv odloží do 

pridelenej šatníkovej skrine na chodbe.  

 

2.3 Počas vyučovania:  

 

a) Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený a včas. Je povinný 

nosiť do školy učebnice a školské potreby vrátane cvičebného úboru a obuvi na 

telesnú výchovu podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov. V prípade, ak si žiak 

opakovane, bez závažnejšieho dôvodu nenosí pomôcky na vyučovanie, môže mu 

triedny učiteľ uložiť napomenutie alebo navrhnúť niektoré z opatrení vo výchove 

alebo zníženú známku zo správania.  

b) Do školy nosí iba veci nevyhnutne potrebné na vyučovanie. Za svoj majetok 

zodpovedá žiak plnou mierou, obzvlášť za predmety vysokej hodnoty. Škola nenesie 

zodpovednosť za ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie.  

c) V budove školy sa správa spoločensky. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním. 

Prejavy dôverných vzťahov nepatria do školy. Počas prestávok umožní spolužiakom 

nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Voči spolužiakom nevystupuje 

agresívne, nešikanuje mladších a slabších spolužiakov. V priestoroch školy sa 

pohybuje tak, aby neohrozil svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov a z 

bezpečnostných dôvodov v priestoroch školy nebeží a to najmä nie po schodoch a 

mokrej podlahe. Vo dverách dáva prednosť učiteľom, ostatným zamestnancom školy a 

iným dospelým osobám.  Okná v triedach smie otvárať iba na šírku bezpečnostného 

držiaka, z bezpečnostných dôvodov okná v triedach nesmie otvárať vyklopením na 

parapetnú dosku.  

d) Na vyučovanie chodí vhodne, čisto a bez výstredností oblečený. Oblečenie a účes 

musia vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym 

požiadavkám. Zakazuje sa nosenie účesov, odevov a symbolov, ktorými sa vyjadruje 

príslušnosť k niektorej extrémistickej skupine. Počas slávnostných dní, akými sú 

začiatok a koniec školského roka, návšteva divadelných predstavení, koncertov, 

imatrikulácia, rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka, vydávanie vysvedčení a pod. príde 

žiak do školy vhodne oblečený. Na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí podľa 

pokynov učiteľa čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje bezpečné cvičenie. Na 

vyučovaní nesedí s prikrývkou na hlave (čiapka, šiltovka, a pod.).  

e) Dodržuje čistotu v laviciach, triedach, sociálnych zariadeniach, na chodbách a pred 

budovou školy. Počas vyučovania žiak nemá na lavici nápoje a jedlo.  

f) Po zvonení sa žiakom, ktorí majú vyučovanie, zakazuje kupovať v školskom bufete.  

g) Žiak šetrí svoj a školský majetok, chráni ho pred poškodením, šetrne zaobchádza s 

učebnicami a učebnými pomôckami. Nepoškodzuje zariadenie budovy, tried a 

sociálnych zariadení.  

h) Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po skončení vyučovacej hodiny žiaci vstaním z 

lavice pozdravia vyučujúceho.  



P 03/2012                                      Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice    Strana 6 z 11 

 

 

i) Počas voľných hodín sa žiaci zdržiavajú v triede alebo v priestoroch školy na to 

vyhradených, kde nerušia vyučovanie ostatných žiakov.  

j) Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa na 

začiatku vyučovacej hodiny učiteľovi. Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať jeho 

ospravedlnenie.  

k) Ak žiak ochorie na infekčnú chorobu alebo sa takáto choroba vyskytne v jeho blízkom 

okolí, je povinný ihneď to oznámiť riaditeľovi školy.  

l) Žiak je povinný ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu bydliska a iných osobných 

údajov.  

m) Počas exkurzií, brigád, odbornej praxe, výletov a vychádzok sa vzťahujú na žiaka 

školské predpisy v plnom rozsahu. Na týchto podujatiach je žiak povinný:  

-   dostaviť sa včas na určené miesto,  

-   spoločne so skupinou odísť a spoločne sa vrátiť,  

-   bez vedomia vyučujúceho nesmie žiak opustiť skupinu,  

- dodržiavať zásady o bezpečnosti a ochrane zdravia a ostatné pokyny 

vyučujúceho.  

Žiaci IV. zdravotnej skupiny sa nezúčastňujú školských výletov, kurzov a  

účelových cvičení. 

 

2.4  Iné povinnosti žiaka  

 

a) Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho 

učiteľa.  

b) Ak žiak zistí stratu svojej veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to triednemu 

učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.  

c) V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor 

konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.  

d) Žiak je povinný sledovať oznamy riaditeľstva školy o zmenách v rozvrhu na nástenke 

pri vrátnici alebo na webovej stránke školy.  

 

2.5 Uvoľňovanie žiakov z vyučovania 

 

a) Z vyučovania je žiaka možné uvoľniť vždy len na základe pozvánky, predvolania 

alebo iného hodnoverného dokladu na čas nevyhnutný na ošetrenie či vybavenie 

inej neodkladnej záležitosti. U neplnoletého žiaka, len za predpokladu, že bude 

sprevádzaný rodičom alebo inou blízkou plnoletou osobou, vo výnimočných 

prípadoch na vlastnú zodpovednosť zákonného zástupcu na  základe jeho 

písomného súhlasu.   
b) O uvoľnenie z vyučovania na niekoľko hodín, resp. na jeden deň pre vopred známu 

príčinu, žiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa na predpísanom tlačive. Pri 

odchode zo školskej budovy sa žiak preukáže na vrátnici žiadosťou s podpisom 

triedneho učiteľa.  

c) Z vážnych najmä rodinných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka (u plnoletých 

žiakov rodič) ospravedlniť jeho neprítomnosť na vyučovaní v rozsahu 

maximálne 3 dní za školský rok. Do tohto rozsahu sa započítava aj deň, kedy 

žiakova neprítomnosť v škole z rodinných dôvodov presiahne polovicu jeho 

príslušného denného rozvrhu.  

d) Právo uvoľniť žiaka z vyučovania na viac ako jeden deň má iba riaditeľ školy, počas 

jeho dlhodobej neprítomnosti zástupca riaditeľa školy, poverený jeho zastupovaním. O 
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uvoľnenie žiaka z vyučovania na viac dní žiak predloží písomnú žiadosť zákonného 

zástupcu triednemu učiteľovi.  

V prípade uvoľnenia žiaka z vyučovania pre športové sústredenie, účasť na športových 

alebo iných súťažiach priloží zákonný zástupca žiaka k žiadosti potvrdenie športového 

klubu alebo oddielu o účasti žiaka na sústredení alebo súťaži.  

e) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídateľný dôvod, 

je zákonný zástupca povinný do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod 

neprítomnosti. Žiak je povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie 

svojej neprítomnosti v škole ihneď pri  opätovnom nástupe na vyučovanie. V 

prípade, že sa tak nestane, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka za 

neospravedlnenú a uložiť mu výchovné opatrenia v zmysle článku 3, ods.2 školského  

poriadku. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka len na základe 

ospravedlnenia, podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom, výnimočne na 

základe iného úradného dokladu. 

f) Všetky prípady neúčasti na vyučovaní ospravedlňuje plnoletý žiak  

s preukázateľným (písomným) vedomím rodiča.  
g) Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho 

neprítomnosť nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve jeho zákonného 

zástupcu, aby doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak do 10 dní od doručenia výzvy 

žiak na vyučovanie nenastúpi, alebo nedoloží dôvod neprítomnosti v škole, posudzuje 

sa tak, akoby štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty, ktorá bola určená na 

dokladovanie neprítomnosti. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy. Ustanovenie o 

zanechaní štúdia neplatí pre žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku.  

h) Pri počte 16 a viac neospravedlnených hodín v mesiaci u žiaka 1.ročníka (povinná 

školská dochádzka) 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. 

i) 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 ošetrujúceho lekára nahlási triednemu učiteľovi na začiatku 

školského roka.  

j) Žiak má možnosť zúčastňovať sa hromadných prehliadok a podľa pokynov aj 

liečebných procedúr. Po absolvovaní liečebnej procedúry, zubnom ošetrení a inom 

jednorazovom ošetrení ihneď sa vrátiť na vyučovanie. Žiak môže opustiť budovu 

školy iba po skončení dopoludňajšieho vyučovania, s výnimkou návštevy lekára, alebo 

inštitúcie, od ktorej má oficiálne pozvanie. Na tieto prípady sa vyžaduje 

predchádzajúci písomný súhlas rodičov na predpísanom tlačive.  

k) Ak je žiak práceneschopný, má zakázaný vstup do školy za akýmkoľvek účelom - 

stravovanie a pod. V žiadnom prípade nie je dovolená účasť žiaka počas PN len na 

vybraných vyučovacích hodinách a jeho skúšanie akoukoľvek formou. 

l) Ak žiak vymešká v priebehu klasifikačného obdobia viac ako 100 hodín, triedny 

učiteľ písomne upozorní zákonných zástupcov na túto skutočnosť. Zároveň triedny 

učiteľ informuje zástupcu riaditeľa školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

a výchovného poradcu. 

 

3/ Povinnosti týždenníkov:  

 

a)   pred začiatkom vyučovania skontrolovať, či skrine na prezúvanie sú zamknuté,  

b)   hlásiť vyučujúcemu na každej hodine neprítomných žiakov,  
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c)   hlásiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minút zástupcom riaditeľa 

školy, 

d)   zabezpečiť, aby bola tabuľa pred každou vyučovacou hodinou zotretá a boli 

pripravené kriedy,  

g)   dbať na poriadok  a čistotu v triede,  

h)   pri odchode z triedy zavrieť okná, skontrolovať, či je uzavretý prívod vody a zhasnúť 

svetlo,  

i) cez prestávky vyvetrať triedu, podľa potreby poliať kvety, 

j) plniť ďalšie úlohy podľa pokynov učiteľov, 

 

 

Článok 2 

 

ZÁKAZY a klasifikácia porušení školského poriadku 

 

Žiakom je prísne zakázané a za závažné porušenie školského poriadku sa považuje 

najmä:  

 

a)   nosiť do školy a užívať v priestoroch školy a pri činnostiach organizovaných školou: 

- tabakové výrobky a akékoľvek zariadenia fungujúce na báze tabaku, 

- alkoholické nápoje, nealkoholické pivo a energetické nápoje, 

- akékoľvek iné zdraviu škodlivé a zakázané látky,  

b)   vulgárne sa správať alebo vyjadrovať v priestoroch školy a pri činnostiach 

organizovaných školou,   

c)   prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a 

zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť žiakov pri vyučovaní,  

d)   prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou zbrane, výbušniny, nože, 

pornografickú literatúru, literatúru propagujúcu fašizmus, omamné látky, jedy 

a prekurzory, 

e)   používať mobilné telefóny, MP3 prehrávače a iné príslušenstvo mobilného telefónu 

počas vyučovania, používať bez súhlasu vyučujúceho vlastné pamäťové médiá 

(CDR,DVDR,USB kľúče), inštalovať softvér alebo zasahovať do softvérovej výbavy 

výpočtovej techniky na škole, vzhľadom na možné materiálne straty alebo porušenie 

autorských práv,  

f)  úmyselné poškodenie majetku školy, jeho odcudzenie, alebo zničenie. Žiak v plnom 

rozsahu hradí škodu na školskom majetku, ktorú spôsobil úmyselne alebo z 

ľahostajnosti. Súčasne mu môže byť uložené výchovné opatrenie podľa školského 

poriadku až vylúčením zo školy, 

g) úmyselné spôsobenie ujmy na zdraví alebo majetku žiakom alebo zamestnancom 

školy,  

h) falšovanie lekárskeho potvrdenia resp. iného úradného dokladu, 

i)   opúšťať budovu školy cez veľkú prestávku a voľné hodiny, s výnimkou vážnych 

zdravotných dôvodov a za účelom návštevy lekára. V tom prípade musí mať žiak 

povolenie od triedneho učiteľa.  

j) v dobe podmienečného vylúčenia zo školy, opakovaná neospravedlnená neúčasť na 

vyučovaní, preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť závažné a opakujúce sa 

priestupky. 
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za menej závažné priestupky sa považujú najmä: 

k)       opakované zápisy o porušovaní školského poriadku v klasifikačnom hárku, 

l) neskoré príchody na vyučovanie, 

m) svojvoľné prenášanie zariadenia školy, 

n) vyrušovanie na chodbách cez voľné hodiny,  

 

ďalej je žiakom zakázané najmä: 

o) prijímať návštevy v budove školy, v nevyhnutných prípadoch môžu prijať návštevu 

rodinných príslušníkov v priestoroch vrátnice,  

p) piť horúce a teplé nápoje v spoločných priestoroch školy, s výnimkou priestorov 

určených na konzumáciu (školský bufet a školská jedáleň), 

Za porušenie zákazov, práv a povinností uvedených v tomto školskom poriadku môžu byť 

žiakom na návrh pedagogického zamestnanca uložené opatrenia vo výchove a znížené 

známky zo správania. Uložené opatrenia vo výchove a znížené známky zo správania 

schvaľuje pedagogická rada.  

 

 

Článok 3 

 

 VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 

Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností tohto školského poriadku, za vzornú     

dochádzku do školy alebo statočný čin môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od 

triedneho učiteľa, riaditeľovi školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy, alebo 

navrhnúť žiaka na  iné ocenenie riaditeľa školy a Rodičovskej rady.  

Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie 

od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie 

zo štúdia.  

 

1/ Pochvaly  

 

a) od triedneho učiteľa: výborný prospech, vzorná dochádzka do 20 vymeškaných 

hodín, reprezentáciu školy na súťažiach školských, regionálnych, 

b) od riaditeľa školy: výborný prospech, vzorná dochádzka 0 vymeškaných hodín, 

reprezentácia školy s umiestnením (1. – 3. miesto) na súťažiach, účasť na celoštátnych 

súťažiach, 

 

2/  Opatrenia na posilnenie disciplíny 

 

a) napomenutie od triedneho učiteľa: 1 – 2 neskoré príchody na hodinu, 1 

neospravedlnená hodina, menšie priestupky voči školskému poriadku, 

b) pokarhanie od triedneho učiteľa: 3 – 5 neskorých príchodov na hodinu, 2 - 4 

neospravedlnené hodiny, nevhodné správanie sa na vyučovaní, závažnejšie priestupky 

voči školskému poriadku, 

c) pokarhanie od riaditeľa školy: 6 – 10 neskorých príchodov na hodinu, 5 – 8 

neospravedlnených hodín, opakované porušenia školského poriadku, ak predtým 

uložené opatrenia neboli účinné,  

d) znížený stupeň správania na uspokojivý: 9 – 24 neospravedlnených hodín, fajčenie, 

prechovávanie alebo použitie alkoholických nápojov a iných omamných látok, 
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opakované porušenie školského poriadku, ak predtým uložené opatrenia neboli 

účinné,  

e) znížený stupeň správania na menej uspokojivý: 25 a viac neospravedlnených 

hodín,  opakované porušenia školského poriadku, ak predtým uložené opatrenia neboli 

účinné, závažné porušenie školského poriadku, 

f) znížený stupeň správania na menej uspokojivý s podmienečným vylúčením: 

falšovanie lekárskeho potvrdenia, resp. iného úradného dokladu, alebo iné závažné 

porušenie školského poriadku, po vyčerpaní ostatných výchovných opatrení, ak 

naďalej porušuje školský poriadok. 

g) znížený stupeň správania na neuspokojivý: závažné previnenia ohrozujúce výchovu 

ostatných žiakov, po vyčerpaní ostatných výchovných opatrení, ak naďalej porušuje 

školský poriadok. 

h) vylúčenie zo štúdia: závažné previnenie v skúšobnej dobe počas podmienečného 

vylúčenia zo štúdia, bezprecedentne hrubé alebo opakované závažné a spoločenským 

a mravným normám odporujúce správanie. 

i) Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému 

poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám 

spoločnosti:  

      a) podmienečné vylúčenie, 

      b) vylúčenie. 

 

j) Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných 

žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a 

vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a 

vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je 

okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej 

miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne 

privolá a) zákonného zástupcu,  

b) zdravotnú pomoc,  

c) policajný zbor.  

Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného 

výchovného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.  

 

 

Článok 4 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA 

 

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:  

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

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

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,  

b)  oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,  

c)  byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,  

d)  na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,  

e)  zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,  

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

školskej samosprávy,  
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g)  byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom 

súhlase riaditeľa školy.  

 

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:  

a)  vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na 

plnenie školských povinností,  

b)  dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa, určené 

školským poriadkom,  

c)  dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-  

vzdelávacie potreby,  

d)  informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

priebeh výchovy a vzdelávania,  

e)  nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.  

f) Ak chce žiak zo školy prestúpiť na inú školu, požiada o to písomne riaditeľa školy, do 

ktorej prestupuje, jeho zákonný zástupca.  

g) 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. Túto žiadosť 

predloží minimálne 2 týždne vopred.  

 

 

Článok 5 

 

VŠEOBECNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 

1. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 03.10.2019.  

2. Zrušuje sa vnútorný poriadok školy schválený 28.08.2015 a platný od 01.09.2015.  

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY: 

  

1. Interný predpis č. 1 / 2010 pre postup pri úplnom oslobodení  a čiastočnom 

oslobodení od povinnej telesnej výchovy 

2. Interný predpis č. 1 / 2011 pre postup hodnotenia a klasifikácie žiakov 

3. Smernica o organizovaní školských výletov 

4. Štatút ŽŠR 

5. Program k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 


