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1. Všeobecné ustanovenia  

Výchova a vzdelávanie v našej škole sú postavené na kresťanských hodnotách. Celé 

spoločenstvo školy - žiaci, učitelia i ostatní zamestnanci školy tvoria duchovnú jednotu, ktorá 

sa upevňuje vzájomnou ohľaduplnosťou, úctou a láskou. Škola má záujem pripraviť žiakov 

pre život tak, aby sa v ňom vedeli správne orientovať, osvojili si kresťanské hodnoty, našli si 

primerané uplatnenie, boli šťastní.   

 Právo na vzdelanie je základným právom, ktoré každému zaručuje Ústava Slovenskej 

republiky v článku 42 ods. 1. V záujme naplnenia práva škola zabezpečuje vnútorný chod 

školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas 

trávený v škole bol efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, a aby bol aj časom príjemne 

stráveným rovnako žiakmi ako aj pedagogickými zamestnancami.   

Škola umožní žiakom získavať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným 

slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám  

a tradíciám štátu, ktorého sú občanmi. Naša škola považuje Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu 

základných práv a slobôd za nespochybniteľný základ vo vzťahu k žiakom, pedagogickým 

zamestnancom a ostatným zamestnancom školy. Školský poriadok vychádza z týchto 

medzinárodne platných dokumentov a zo zákona NR SR č. 245/2008 a jeho novelizácie č. 

37/2011 o výchove a vzdelávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách.  
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2. Zásady školského poriadku  

• vyučovanie sa začína o 7.45 (v prípade nultej hodiny 7.00), 

• žiak prichádza do školy najneskôr 15 min. pred vyučovaním riadne pripravený. Zo školy 

odchádza bezprostredne po skončení vyučovania, obeda alebo záujmovej činnosti. 

Presun na vyučovanie v iných učebniach je možný len počas prestávok;  

• v škole sa zdravíme: Pochválený buď Ježiš Kristus. Dobré ráno! ...  alebo Ahoj (Ad 

honorem Jesu – Na česť Ježišovu);  

• vyučovanie začíname peknou myšlienkou alebo modlitbou;  

• pred každou hodinou si žiak pripraví učebnice a učebné pomôcky. Počas vyučovania 

aktívne pracuje pod vedením pedagóga, rešpektuje pokyny vyučujúcich  

a zamestnancov školy;  

• žiaci chápu disciplínu, zdvorilosť, láskavosť a vzájomnú úctu ako čnosti, ktoré si 

dobrovoľne osvojujú;  

• žiaci pozdravia vyučujúceho pred i po skončení hodiny postavením sa vedľa lavice;  

• žiak chodí do školy vhodne a čisto oblečený a upravený, v duchu kresťanskej morálky, 

bez vyzývavosti tak, aby neobťažoval alebo nerozptyľoval svojím zovňajškom svoje 

okolie;  

• žiak nepoužíva v škole obuv, ktorá môže ničiť a poškodzovať podlahovú krytinu, alebo 

obuv, ktorá nevyhovuje hygienickým a bezpečnostným požiadavkám (vysoké podpätky, 

obuv do terénu...), obuv musí byť viditeľne podpísaná;   

• žiak nenosí odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, 

drogy, pornografiu, rasizmus, sekty, omamné látky (v akomkoľvek jazyku);  

• z bezpečnostných dôvodov žiak nenosí viditeľný piercing;  

• nevhodné upravenie zovňajšku (make-up, vlasy, nechty), tetovanie, nosenie náušníc so 

znakom kríža NIE JE DOVOLENÉ, kríž nosia žiaci na dôstojnom mieste na retiazke, 

povrázku a podobne na krku;  

• žiak šetrí vlastný i školský majetok, ale i majetok svojich spolužiakov. Ak úmyselne 

poškodí školský majetok alebo majetok inej osoby, škodu uhradí jeho zákonný zástupca;  

• z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené používanie elektrických spotrebičov (napr. 

varné kanvice, hriankovače...) v priestoroch školy;   

• žiak je povinný úplne vypnúť akékoľvek mobilné zariadenie (mobilný telefón, smart 

hodinky a pod.) pri vstupe do areálu školy, na akciách organizovaných školou  a  zapnúť 

mobilné zariadenie až po opustení areálu školy alebo ukončení školskej akcie. V súrnom 

prípade žiak požiada učiteľa o potrebu použitia mobilného zariadenia. V prípade potreby 

rodiča kontaktovať sa so svojím dieťaťom (odkaz, dôležité informácie, nepredvídané 

okolnosti...), je potrebné volať triednemu učiteľovi alebo na kontakty uvedené na 

stránke školy; 



 

3 
 

• na žiakov kvinty až oktávy sa predošlý bod vzťahuje v čase vyučovacích hodín. Počas 

prestávok a voľných hodín môžu používať mobilné zariadenie na nevyhnutné súkromné 

alebo študijné účely. Žiaci však ani v tomto čase nesmú vyhotovovať fotografie či videá, 

či iné audiovizuálne záznamy týkajúce sa vyučovania či priestorov školského areálu,  

vysielať livestreamy či akýmkoľvek spôsobom šíriť na sociálnych sieťach záznamy z 

tohto prostredia a aktivít prebiehajúcich v ňom bez súhlasu RŠ. Mobilné zariadenie 

používajú v triede, nesprávajú sa provokačne, nakoľko sa na mladších žiakov vzťahuje 

len predošlý bod počas celého vyučovania. V prípade porušenia či zneužitia tohto bodu 

budú podľa miery jeho závažnosti vyvodené voči vinníkovi dôsledky (zákaz používania 

mobilného zariadenia, jeho odobratie a odovzdanie rodičovi, prípadne spolupráca s 

políciou); 

• v prípade, že žiak počas vyučovania používa mobilný telefón, učiteľ  mu ho okamžite 

zoberie, žiakovi vráti SIM kartu. Mobilný telefón vráti triedny učiteľ len zákonnému 

zástupcovi.  V prípade opätovného priestupku bude žiakovi zakázané do školy nosiť 

mobilné zariadenie; 

•    rodič podpisuje, že v prípade straty alebo odcudzenia mobilného telefónu nie je za to 

zodpovedná škola, nie je teda možné vyžadovať akúkoľvek náhradu za stratu, 

poškodenie alebo odcudzenie mobilného telefónu od školy; 

 

• IKT: žiak nesmie žiadnym spôsobom zneužiť IKT (PC, notebook, mobil, kamera, MP3,  

videoprehrávače, smartphone, fotoaparát, iPod...) a pripojenie na internet na škodu školy 

(finančná alebo morálna škoda). Prípadné zneužitie je možné riešiť v spolupráci s 

políciou. Žiakovi sa zakazuje počas vyučovania používať akúkoľvek záznamovú 

technológiu (kamera...) s výnimkou žiakov, ktorým toto umožní na požiadanie riaditeľ 

školy (integrácia žiakov) alebo učiteľ počas svojej vyučovacej hodiny. Žiak nemôže v 

priestoroch školy na počítači sťahovať z internetu materiály ohrozujúce mravnosť a tieto 

materiály šíriť v akejkoľvek podobe nosičov informácií, tiež hrať hry propagujúce 

násilie. Počas voľných hodín, veľkých či malých prestávok sa počítače používajú len na 

študijné účely; 

• poškodzovanie dobrého mena školy a jej zamestnancov (aj bývalých) alebo spolužiakov 

napr. ohováraním alebo vyhrážaním sa v škole, na verejnosti, sociálnych sieťach alebo 

formou vulgárnych prejavov v škole, na internete, v masmédiách bude považované za 

závažné porušenie Vnútorného školského poriadku s následnými príslušnými sankciami. 

Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom svojej činnosti postavenie 

chránenej osoby, na ktorú sa vzťahuje ochrana jeho osobnosti s trestnoprávnymi 

následkami pri ich porušení;  

• vo všetkých priestoroch školy sa žiak správa disciplinovane, zdržiava sa verejných 

intímnych citových prejavov. V partnerských vzťahoch sa správa diskrétne. 

Nedemonštruje prejavy intimity a sexuálneho správania sa;  

• v areáli školy a v jej okolí je zakázané prechovávať, distribuovať, konzumovať, byť pod 

vplyvom omamných látok, alkoholu a fajčiť (tabakové výrobky, elektronické cigarety);   

• v rámci preventívnych opatrení a preventívneho programu školy budú v spolupráci  

s mestskou a štátnou políciou vykonávané neohlásené kontroly tried a jednotlivcov.  

V prípade zistenia, že žiak má pri sebe zakázané látky, budú nasledovať disciplinárne 

opatrenia – vylúčenie zo školy a trestnoprávne sankcie zo strany polície; 
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• v priestoroch školy je žiakom zakázané nabíjanie mobilných zariadení;  

• počas malej (päťminútovej) prestávky sa žiaci zdržujú vo svojich triedach. Počas veľkej 

prestávky sa voľne pohybujú (nebehajú) po chodbách školy, môžu ostať vo svojej triede  

a riadia sa pokynmi službukonajúceho učiteľa. Žiak nesmie svojvoľne opustiť budovu 

školy. Vetranie tried zabezpečia týždenníci malými oknami. Veľké okná otvára a zatvára 

iba dospelá osoba.; 

• ak sa žiak z nejakých dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, na začiatku 

vyučovacej hodiny sa ospravedlní vyučujúcemu;  

• v jedálni sa žiaci zdržujú len v čase vopred určenom na konzumáciu jedla. Pred obedom  

i po ňom sa modlia jednotlivo alebo v skupinách. Jedlo je dar od Pána Boha, preto sa  

k nemu správame s úctou;  

• po konzumácii ovocia, balených nápojov a ďalšieho baleného jedla, žiak odhadzuje 

zvyšky ovocia a obaly do košov alebo zberných nádob na to určených. Neznečisťuje 

nimi priestory školy, jej okolie ani mesto. Pri prichytení bude niesť za to žiak 

zodpovednosť. V prípade úmyselného poškodenia priestorov (steny, povaly a pod.), 

bude náklady na opravu znášať zákonný zástupca žiaka;  

• žiaci, ktorí čakajú na činnosť v záujmovom útvare, trávia čas do začiatku v CVČ alebo  

v priestoroch školy na to určených;  

• v CVČ sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa, bez dovolenia sa nevzďaľujú  

a neodchádzajú domov;  

• ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo jeho 

zákonný zástupca bezodkladne škole;  

• v prípade zistenia pedikulózy či iných ochorení u žiakov bude bezprostredne 

kontaktovaný zákonný zástupca žiaka, ktorý pokiaľ možno ihneď zaistí prevzatie žiaka 

zo školy a zaistí jeho lekárske ošetrenie, prípadne opatrenie na odstránenie parazitov; 

• na začiatku školského roka si žiaci zvolia triednu samosprávu, jej prostredníctvom sa 

môžu podieľať na dobrom chode školy, prípadne predkladať návrhy;  

• bežné záležitosti a potreby rieši žiak prostredníctvom triedneho učiteľa.  

 

3. Práva žiakov  

• žiak má  právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov, 

zamestnancov školy aj spolužiakov. Má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie 

ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.   

• žiak má právo na ochranu zdravia a bezpečnosti počas vyučovacích hodín i cez 

prestávky, má právo na výchovu a vzdelávanie vo vyhovujúcich podmienkach;   

• žiak má právo byť vychovávaný k samostatnosti a k slobode, škola rozvíja kritické 

myslenie žiaka a vedie ho k zodpovednosti za vlastné konanie a správanie;   

• žiak má právo na zrozumiteľný výklad a na vysvetlenie učiva primerané veku.  

V prípade, že výklad učiva pozorne sledoval, ale mu neporozumel alebo zo závažných 

dôvodov nebol prítomný počas vysvetľovania učiva, má právo požiadať vyučujúceho  
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o konzultáciu. Žiak má právo na ústne aj písomné preskúšanie v priebehu každého 

klasifikačného obdobia, má právo na objektívne hodnotenie, na informácie týkajúce sa 

jeho osoby a jeho výchovnovzdelávacích výsledkov. Žiak je hodnotený v súlade s 

vyhláškou MŠVVaŠ č. 21/2011, ktorá upravuje postup pri hodnotení a klasifikácii žiakov 

stredných škôl.   

• žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho možnosti, schopnosti, nadanie  

a zdravotný stav;    

• žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi 

možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom;   

• žiak, ktorý sa ocitne v ťažkej životnej situácii, má právo na pomoc školy pri jej riešení;   

• žiak má právo na rešpektovanie a uznanie prostredia, v ktorom žije;    

• žiak má právo na prestávku, ktorú ustanovuje rozvrh hodín;   

• žiak má právo získavať v škole podnety na rast svojej viery, pričom škola rešpektuje 

slobodu svedomia každého jednotlivca;   

 

• žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu  

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

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

Má právo používať pri vzdelávaní špeciálne učebnice, špeciálne didaktické a 

kompenzačné pomôcky.   

• práva sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou rovnakého 

zaobchádzania vo vzdelávaní;    

• žiak do 16 rokov má právo opustiť priestory budovy školy s písomným súhlasom 

rodičov (zástupcov, ktorí majú vyživovaciu povinnosť) a s dovolením triedneho učiteľa 

alebo vedenia školy;   

• žiak nad 16 rokov má právo opustiť priestory budovy školy v čase voľných hodín.  

 

4. Práva a povinnosti zákonných zástupcov   

 

 a) Práva zákonných zástupcov  

Zákonný zástupca žiaka má právo: 

• 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;  

• oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom;  

• vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom rady školy;   

• byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa; na poskytnutie 

poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa;  
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• zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy;  

• byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase 

riaditeľa školy.  

 

b) Povinnosti zákonných zástupcov  

Zákonný zástupca žiak a je povinný:   

• vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie 

školských povinností;  

• dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským 

poriadkom;  

 

• dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovnovzdelávacie potreby;  

• informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných 

problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh 

výchovy a vzdelávania;   

• nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil;  

• prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa prichádzalo 

do školy pravidelne a včas;   

• oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu, ak sa jeho dieťa nemôže zúčastniť na 

výchove a vzdelávaní v škole.  

 

5. Povinnosti žiakov  

 

A) Dochádzka žiakov   

Neprítomnosť žiaka na vyučovaní:   

• ak žiak nemôže byť z vážnych príčin na vyučovaní, požiada sám žiak alebo jeho zákonný 

zástupca o uvoľnenie z vyučovania. Žiak je uvoľnený z hodiny len po písomnom, 

osobnom alebo telefonickom predložení odôvodnenia zákonným zástupcom. Vyučujúci 

môžu uvoľniť žiaka z príslušnej hodiny, triedny učiteľ môže dať voľno na jeden deň, na 

viac dní dáva voľno žiakovi riaditeľ školy. V prípade dlhšie trvajúcej choroby oznámi 

zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi jeho neprítomnosť čo najskôr. Počas troch 

dní stačí ospravedlnenie od rodiča. Dlhšia neprítomnosť si vyžaduje potvrdenie od 

lekára. Po návrate donesie žiak riadne písomné ospravedlnenie, potvrdenie od lekára.   

• ak sa žiak z vopred známeho dôvodu nemôže zúčastniť vyučovania, postupuje nasledovne:   

1. Uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny v nevyhnutných prípadoch (napr. 

návšteva lekára) môže umožniť triedny učiteľ so súhlasom vyučujúceho.   
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2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, jeho zákonný zástupca je povinný 

oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti – triednemu 

učiteľovi najneskôr do konca vyučovania. V opačnom prípade triedny učiteľ 

nemusí akceptovať predložené potvrdenie.   

3. Za dôvod jeho ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne 

lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé 

poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných 

dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na 

súťažiach.   

4. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac jeden vyučovací deň, môže ospravedlniť 

jeho zákonný zástupca; škola vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo 

iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.   

5. Z vyučovania môže žiaka uvoľniť na jeden deň triedny učiteľ, na viac dní riaditeľ 

školy na odporúčanie triedneho učiteľa.   

6. Za neospravedlnené hodiny môžu byť žiakovi udelené výchovné opatrenia v zmysle 

Vnútorného školského poriadku.   

7. Škola akceptuje ospravedlnenie od rodiča (zákonného zástupcu) najviac dvakrát za 

jedno klasifikačné obdobie.   

8. Žiak aj po dovŕšení 18. roku musí predkladať ospravedlnenia od rodičov 

(zákonných zástupcov) alebo lekára.   

9. Zásadne sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo 

odchodom. Vo výnimočných prípadoch žiak požiada triedneho učiteľa o zmenu.   

10. Žiakovi, ktorý vymešká 30% a viac % z vyučovacích hodín z vyučovacieho 

predmetu v klasifikačnom období, môže byť nariadená komisionálna skúška na 

podnet riaditeľa školy (po oznámení učiteľom).   

• pri vstupe do školy počas vyučovania od 7.40  do 14.00 sú rodičia a iné osoby, ktoré nie 

sú zamestnancami školy, povinní hlásiť svoju návštevu vrátnikovi alebo vedeniu školy. 

Rodičia a iné osoby, ktoré nie sú zamestnancami školy, nesmú vstupovať  do školskej 

jedálne. Do učební a tried môžu rodičia a iné osoby vstupovať len s povolením vedenia 

školy a vyučujúcich. 

Žiaci 1. až 4. ročníka základnej školy môžu opustiť školu v priebehu vyučovania iba v 

sprievode rodiča.  

Starší žiaci a študenti môžu v priebehu vyučovania opustiť školu v prípade, že predložia 

triednemu učiteľovi, alebo vedeniu školy písomnú žiadosť rodiča. Následne triedny učiteľ, 

alebo vedenie školy vydajú žiakovi priepustku, ktorú je žiak povinný ukázať učiteľovi, z 

ktorého hodiny odchádza. Po opustení priestorov školy preberá za dieťa plnú 

zodpovednosť jeho zákonný zástupca. 

 

B) Klasifikácia a výchovné opatrenia  

  Klasifikácia žiakov a výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ.   
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Klasifikácia žiakov:  

Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:   

1. vykonáva rozdielovú skúšku,  

2. je skúšaný v náhradnom termíne,  

3. má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých 

predmetoch prvého a druhého polroka a 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,  

4. sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy (z podnetu vyučujúceho),  

5. vykonáva opravné skúšky,  

6. vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,  

7. bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,   

8. vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,  
 

9. vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,  

10. školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.  

 

Výchovné opatrenia:   

 

Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny 

žiakov.   

Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakom triedny učiteľ, riaditeľ školy alebo orgán 

štátnej správy. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.  

1. Pochvala triednym učiteľom sa udelí žiakovi, ktorý:   

-  má výborný prospech (prospel s vyznamenaním),   

-  má menej ako 10 ospravedlnených vymeškaných vyučovacích hodín,   

-  bol aktívny v prospech triedy nad rámec svojich povinností,   

-  za nezištnú pomoc, za humánny čin, za verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.   

2. Pochvala riaditeľom školy sa udelí žiakovi, ktorý:   

-  má výborný prospech – priemer 1,00,  

-  má vzornú dochádzku – 0 vymeškaných vyučovacích hodín za klasifikačné obdobie,  

-  úspešne reprezentoval školu v okresných, krajských, národných a medzinárodných 

súťažiach,  
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-  poskytol nezištnú pomoc blížnym, vykonal vysoko humánny čin, dostal verejné 

uznanie inou osobou alebo inštitúciou.  

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov: 

 

1. napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa;  

2. pokarhanie od riaditeľa školy;  

3. ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní  

v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo 

štúdia;  

4. v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu 

a to najdlhšie na 1 rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote dopustí 

ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia.   

Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným 

zástupcom.   

Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Opatrenie vo výchove 

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

písomne.   

 

Klasifikácia priestupkov voči vnútornému poriadku: 

 

a) Bežné porušenie školského poriadku – rieši triedny učiteľ vo svojej právomoci na 

svoj podnet alebo podnet ktoréhokoľvek pracovníka školy. Za bežné porušenie vnútorného 

poriadku sa považuje nesplnenie povinnosti žiaka, povinnosti týždenníka a porušenie zásad 

správania sa žiakov v objekte školy.   

b) Závažné porušenie školského poriadku – rieši riaditeľ školy vo svojej právomoci po 

prerokovaní priestupku s triednym učiteľom na podnet ktoréhokoľvek pracovníka školy. Za 

závažné porušenie školského poriadku sa považuje nevhodné správanie sa žiaka voči 

učiteľom školy, ostatným pracovníkom školy a voči spolužiakom, alebo opakovanie 

bežných porušení školského poriadku školy, alebo opakovanie neskorých príchodov na 

vyučovacie hodiny, opakovaná neospravedlnená absencia.   

c) Vážny priestupok voči školskému poriadku – rieši riaditeľ školy podmienečným 

vylúčením po prerokovaní na pedagogickej rade. Za vážny priestupok sa považuje 

opakovanie závažných priestupkov, podvádzanie, neoprávnené osvojenie si vecí iných 

osôb, úmyselné poškodzovanie majetku školy alebo majetku žiakov, úmyselné ublíženie na 

zdraví, úmyselné porušenie zásad BOZP, fyzický alebo psychický nátlak na spolužiakov, 

záškoláctvo, opakovaná neospravedlnená absencia.   

d) Veľmi vážne porušenie školského poriadku – rieši riaditeľ školy vylúčením žiaka 

zo štúdia po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri žiakoch, ktorí plnia povinnú školskú 

dochádzku veľmi vážne porušenie školského poriadku rieši v spolupráci so sociálnym 
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kurátorom. Za veľmi vážny priestupok sa považuje závažné porušenie školského poriadku 

pri podmienečnom vylúčení zo školy alebo ak sa žiak dopustí preukázaného trestného činu.   

 

Kvantifikácia výchovných opatrení : 

• Ak má žiak 3-krát neospravedlnený neskorý príchod na vyučovanie znamená to jednu 

neospravedlnenú hodinu.   

• Pre neskorý príchod žiaka na vyučovanie, ak čas prevýši 15 minút, platí, že celá hodina sa 

počíta ako neospravedlnená.  

 

1 hodina    - pokarhanie od triedneho učiteľa  

2 – 6 hodín    - pokarhanie od riaditeľa školy,  predvolanie žiaka na pohovor  

7 – 10 hodín     - 2 zo správania  

11 – 30 hodín     - 3 zo správania  

31 hodín a viac   - 4 zo správania  

 

• Pri počte nad 15 neospravedlnených hodín (v jednom mesiaci) upovedomí triedny učiteľ 

spolu s vedením školy príslušné štátne a samosprávnej orgány a inštitúcie k šetreniu.  

Zápisy v klasifikačnom zázname o porušovaní školského poriadku 

1 zápis   - napomenutie triednym učiteľom  

2 – 3 zápisy   - pokarhanie triednym učiteľom  

4 – 5 zápisov   - pokarhanie riaditeľom školy  

6 – 8 zápisov   - zhoršená známka zo správania na 2. stupeň  

9 – 12 zápisov  - zhoršená známka zo správania na 3. stupeň  

nad 13 zápisov  - zhoršená známka zo správania na 4. stupeň  

• Každé navrhované opatrenie bude posúdené individuálne. 

 

Okamžité pokarhanie RŠ dostane žiak za: 

• úmyselné poškodzovanie zdravia spolužiaka, šikanovanie žiaka alebo skupiny žiakov 

vulgárne vyjadrovanie,  

• drzé a vulgárne vyjadrovanie a správanie voči učiteľom,  

• úmyselné poškodzovanie majetku školy a spolužiaka. Náhrada úmyselne spôsobenej 

škody nevylučuje potrestanie žiaka.  
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• krádež vecí v škole,  

• fajčenie tabakových výrobkov a elektronických cigariet,  pitie alkoholu a užívanie 

drog v priestoroch školy a na akciách organizovaných školou,  

• použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine. (Mobil môžu žiaci nosiť len na 

vlastnú zodpovednosť. Za stratu a krádež mobilu škola neručí.)  

• nosenie nebezpečných látok a predmetov, petárd, zbraní a atráp zbraní, hranie 

hazardných hier,  

• svojvoľnú neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo falšovanie ospravedlnenia, 

svojvoľné vzdialenie mimo areál školy.  

V prípade vyššieho stupňa závažnosti priestupku môže byť znížená známka zo 

správania. Pri riešení priestupkov voči školskému poriadku je potrebné pristupovať 

individuálne k posudzovaniu jednotlivých priestupkov ako i k návrhu výchovných opatrení 

za porušovanie školského poriadku. Porušovanie školského poriadku je treba riešiť 

dostatočne dôsledne a pružne.  

 

Opatrenia súvisiace s používaním a šírením drog a omamných látok: 

a) Ak žiakovi školy do 18 rokov bude dokázané fajčenie v areáli školy, na školských 

podujatiach alebo mimo školy:   

-  bude pri prvom priestupku pokarhaný riaditeľom školy,   

-  pri druhom priestupku mu bude znížená známka zo správania na stupeň  2,  

-  pri opakovanom priestupku mu bude znížená známka zo správania na stupeň  3.  

 

b) Ak žiakovi školy nad 18 rokov bude dokázané fajčenie v areáli školy alebo na 

školských podujatiach:   

-  bude pri prvom priestupku pokarhaný riaditeľom školy,  

-  pri druhom priestupku mu bude znížená známka zo správania na stupeň  2,  

-  pri opakovanom priestupku bude podmienečne vylúčený zo štúdia.   

 

c) Ak žiakovi školy do 16 rokov bude dokázané, že sa v areáli školy alebo na školských 

podujatiach nachádza pod vplyvom alkoholu:   

-  pri prvom priestupku mu bude znížená známka zo správania na stupeň  2,  

-  pri opakovanom priestupku mu bude znížená známka zo správania na stupeň  3.  

 

d) Ak žiakovi školy nad 16 rokov bude dokázané, že sa v areáli školy alebo na školských 

podujatiach nachádza pod vplyvom alkoholu bude:   
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-  pri prvom priestupku podmienečne vylúčený,  

-  pri opakovanom priestupku vylúčený zo štúdia.  

 

e) Ak žiakovi školy do 16 rokov bude dokázané, že sa v areáli školy alebo na školských 

podujatiach nachádza pod vplyvom drog či iných omamných látok alebo ich prechováva:  

 - pri prvom priestupku mu bude znížená známka zo správania na stupeň 4,  

-  pri opakovanom priestupku mu bude odporučený prestup do inej školy.  

 

f) Ak žiakovi školy nad 16 rokov bude dokázané, že sa v areáli školy alebo na školských 

podujatiach nachádza pod vplyvom drog, či iných omamných látok alebo ich prechováva, 

bude pri prvom priestupku vylúčený zo štúdia.  

 

 

C) Bezpečnosť a ochrana zdravia  

1. Dôležitou súčasťou školského života v triedach je týždennícka služba. Týždenníkov 

menuje triedny učiteľ, ich povinnosti sú:   

a) pred vyučovaním pripraviť pomôcky na vyučovaciu hodinu,   

b) zotierať tabuľu počas vyučovania a po skončení vyučovania,   

c) prípadnú neprítomnosť vyučujúceho na vyučovacej hodine oznámia vedeniu školy 

najneskôr 10 minút po začiatku vyučovacej hodiny,   

d) po skončení vyučovania skontrolovať triedu, pripomenúť spolužiakom, aby stoličky 

vyložili na lavice a odstránili neporiadok v laviciach a okolo koša,   

e) v prípade, že sa v triede niečo pokazí, oznámiť to triednemu učiteľovi.   

2. Žiak je povinný svojím správaním na verejnosti prispievať k dobrému menu školy  

a vydávať svedectvo o kresťanských hodnotách. Žiaci, ktorí sa rozhodli pre štúdium 

v našej škole, urobili dôležitý krok aj pre svoju duchovnú formáciu. Preto je 

samozrejmosťou a povinnosťou, aby sa každý pondelok o 7.45 hod. zúčastnili 

na svätej omši.  

3. Neplnoletým žiakom sa neodporúča bez prítomnosti rodičov zdržiavať sa  

v reštauračných zariadeniach, v ktorých sa predávajú alkoholické nápoje dlhšie, ako 

potrebujú na konzumáciu jedla a občerstvenia.   

4. Neplnoletým žiakom sa neodporúča bez sprievodu rodičov zdržiavať sa na 

podujatiach a v zariadeniach s večerným a nočným programom.   

5. Nočné hodiny sú v zimnom období od 22.00 hod. a v letnom od 23.00 hod.   

6. Na školských výletoch, exkurziách a iných podujatiach organizovaných školou je 

žiak povinný dodržiavať pokyny vyučujúcich:   
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a) Pri presunoch celá skupina prechádza spolu.   

b) Žiak nesmie bez súhlasu vyučujúceho opustiť skupinu.   

c) Žiak dodržiava všetky bezpečnostné predpisy.   

 

7. Žiak je povinný:   

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

vzdelávania,   

b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,   

c) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,   

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

záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.   

 

8. Riaditeľ školy a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci neodkladne oznámia obci 

požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky a v škole vyvodia príslušné 

výchovné opatrenia podľa platnej legislatívy.   

9. Žiaci, ktorí sa nesprávajú disciplinovane a neplnia si povinnosti podľa platného 

vnútorného školského poriadku, musia rátať s výchovnými opatreniami podľa 

metodického pokynu č. 21/2011 MŠVVŠ SR na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon).  

 

D) Riešenie problematiky šikanovania  

Šikanovanie 

Šikanovanie sa v súčasnom období stáva vážnym problémom, ktorému je potrebné 

venovať neustálu pozornosť a to z hľadiska preventívneho ako aj sankčného pôsobenia.  

Charakteristika šikanovania    

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je 

ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o 

cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z 

najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych 

podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.  

 

Podstatnými znakmi šikanovania sú:  

a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu 

druhému,  
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b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,  

c) opakované útoky,  

d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.  

Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, 

nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, 

odcudzením veci a pod.   

Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a 

ignorovaním obete. V rámci účinnej prevencie šikanovania je dôležité najmä:  

a) vytvoriť pozitívnu klímu v škole,  

 

b) navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi a jasne 

vymedziť možnosti oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti 

takýchto oznámení),  

c) vo vnútornom poriadku školy jasne stanoviť pravidlá správania vrátane sankcií za ich 

porušenie, viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania,  

d) zaistiť v súlade s pracovným poriadkom zvýšený dozor pedagogických zamestnancov 

cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo 

vyučovania žiakov, a to najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by  

k nemu mohlo dochádzať,  

e) oboznámiť pedagogických zamestnancov so systémom školy pre oznamovanie  

a vyšetrovanie šikanovania, zvyšovať informovanosť pedagogických zamestnancov, 

organizovať semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou,  

f) informovať pedagogických zamestnancov, žiakov, aj rodičov o tom, čo robiť  

v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (napr. umiestniť na prístupné miesto kontakty 

a telefónne číslo na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú),  

g) zabezpečiť   vzdelávanie   v oblasti   prevencie    šikanovania   najmä   triednych   

učiteľov, koordinátorov prevencie a výchovných poradcov,  

h) spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra výchovnej a psychologickej 

prevencie, prípadne pedagogicko-psychologickej poradne, resp. ďalšími odbornými 

pracoviskami poradenských a preventívnych služieb v regióne,  

i) v pracovnom poriadku školy vymedziť oznamovaciu povinnosť pre pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov,   

j) zaangažovať do riešenia a do prevencie šikanovania aj žiacke školské rady.  

 

Metódy riešenia šikanovania 

 

Pre vyšetrovanie šikanovania prijať nasledovnú stratégiu:  

a) zaistenie ochrany obetiam,  
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b) rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili, rozhovoru s obeťou, s agresormi,  

c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so 

svedkami (nikdy nekonfrontovať obete a agresorov),  

d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,  

e) kontaktovanie CVPP, PPP alebo diagnostické centrum (ďalej len „DC")  

f) využitie anonymnej dotazníkovej metódy. 

Pri výskyte skupinového násilia voči obeti prijať nasledovný postup:  

a) okamžitá pomoc obeti,  

b) dohoda riaditeľa s pedagogickými zamestnancami na postupe vyšetrovania,  

c) vlastné vyšetrovanie,  

d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa 

na výpovedi,  

e) pokračujúca pomoc a podpora obete,  

f) nahlásenie prípadu polícii,  

g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov,  

h) kontaktovanie PPP a CVPP, DC a pod.  

 

Opatrenia na riešenie situácie 

Z opatrení pre obete odporúčame použiť:  

a) odporučenie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť CVPP,       

PPP,  

b) zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľom školy v spolupráci s 

CVPP, PPP,  

c) informovanie a poradenstvo pre rodičov obetí.  

Z bežných opatrení pre agresorov odporúčame použiť:  

a) odporučenie rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť CVPP, PPP,  

b) zníženie známky zo správania,  

c) preloženie žiaka do inej triedy, pracovnej či výchovnej skupiny,  
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d) výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie 

riaditeľom školy; podmienené vylúčenie a v najzávažnejších prípadoch až vylúčenie 

zo školy.  

V mimoriadnych prípadoch sa môžu použiť ďalšie opatrenia:  

a) odporúčanie  rodičom  umiestniť žiaka  na dobrovoľný  diagnostický  pobyt  do 

miestne príslušného DC, prípadne do liečebno-výchovného sanatória;  

b) oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna 

ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého 

v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov;  

c) oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu 

prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin 

inak trestný (u maloletých).  

6. Záverečné ustanovenia  

 

Každý žiak má povinnosť rešpektovať zameranie a program školy, zachovávať základné 

pravidlá, vnútorný poriadok školy a časový harmonogram školy, zodpovedne pristupovať  

k svojim školským povinnostiam, byť zodpovedný za seba i druhých v miere nám danej, 

podieľať sa na šírení dobrého mena školy.   

Každé porušenie školského poriadku sa posúdi komplexne vzhľadom na osobnosť žiaka  

s prihliadnutím na jeho kladné hodnotenie. Výchovné opatrenia sa budú používať v zmysle 

platných predpisov o strednej škole s cieľom naplniť preambulu školského poriadku.    

 

 

V Dolnom Kubíne - august 2019 

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou 30. 8. 2019.  

 


