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I. Úvod  

 

Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje 

žiakov predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Vo vzdelávacích programoch (štvorročné 

a osemročné) poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie. Každý žiak Gymnázia Vojtecha 

Mihálika, Kostolná 119/8 v Seredi sa rozhodol na tejto škole študovať dobrovoľne, a preto je 

povinný dodržiavať jej vnútorný poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy, podporovať úsilie 

pedagógov a ostatných pracovníkov gymnázia, rozvíjať dobré tradície tejto inštitúcie. Ústava SR 

zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme tohto práva vedenie nášho gymnázia zabezpečí 

taký vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre medziľudské vzťahy, aby 

čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, formovania 

osobnosti mladého človeka, no aby tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov. 

Škola sa zaväzuje dodržiavať Chartu dieťaťa a Chartu ľudských práv vo vzťahu k svojim 

žiakom, učiteľom a zamestnancom,  zabezpečiť vnútorný chod školy a optimálne podmienky na 

výchovno-vzdelávací proces. V zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ Gymnázia 

Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8,  Sereď vydáva školský poriadok  v tomto znení: 

 

II . Práva žiakov 

 

Každý žiak Gymnázia Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď  

má právo: 

 

1. Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu. 

2. Na ochranu zdravia a bezpečnosť počas vyučovania, na školských akciách aj mimo 

vyučovania. 

3. Na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (a z toho vyplývajúceho prístupu) 

na vyučovaní aj v mimoškolskej činnosti zo strany vyučujúcich. 

4. Na kvalitnú výučbu vo zvolenom zameraní. 

5. Žiak má právo dozvedieť sa známku a zdôvodnenie klasifikácie z ústnej skúšky okamžite a z 

písomnej práce najneskôr do 10 pracovných dní. 

6. Dozvedieť sa stupeň klasifikácie z každého predmetu na konci každého klasifikačného 

obdobia. 

7. Na analýzu chýb v písomných a grafických prácach od vyučujúceho. 
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8. Na dodržanie klasifikačného poriadku zo strany pedagógov a právo na to, aby sa v jednom 

vyučovacom dni konala len jedna taká písomná práca, ktorú predpisujú učebné osnovy 

9. Slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k prebranej téme. 

10. Viesť konštruktívny a otvorený dialóg s vyučujúcim, triednym učiteľom a vedením školy 

v duchu zásad humanity, kultúry a demokracie. 

11. Využiť pomoc výchovného poradcu, koordinátora pre prevenciu drogových závislostí so 

zárukou diskrétnosti. 

12. Požiadať o komisionálne preskúšanie ( v prípade neplnoletosti žiaka oň žiada jeho zákonný 

zástupca. ) 

13. Vybrať si z jednotlivých modulov, prípadne svojím záujmom iniciovať i zavedenie ďalších 

(podľa možností školy a podľa počtu prihlásených žiakov), iniciovať zmeny v Školskom 

vzdelávacom programe.  

14. Zmeniť vybraný modul po 3.ročníku za podmienky úspešného vykonania komisionálnych 

skúšok (minimálne na 30%), ktoré stanoví riaditeľ školy. 

15. Navštevovať krúžky nadštandardného vzdelávania, prípadne iniciovať vznik ďalších (podľa 

možností školy a počtu prihlásených žiakov). 

16. Kandidovať na členstvo v rade školy. 

17. Na reprezentáciu školy v predmetových olympiádach, v športových a iných súťažiach, pokiaľ 

nemá voči jeho účasti výhrady nik z vyučujúcich. 

18. Na 1 deň študijného voľna pri účasti v krajskom a celoslovenskom kole predmetových 

olympiád a súťaží organizovaných MŠ; 1deň bezprostredne po olympiáde má právo na 

odpustenie ústnej a písomnej skúšky i domácej úlohy (s výnimkou domácich úloh 

a projektov zadaných minimálne 10 pracovných dní ). 

19. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na využitie špeciálnych foriem 

a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, ktoré odporučí príslušný psychológ, špeciálny 

pedagóg alebo lekár. 

20. Na ochranu súkromia. 

21. Byť oboznámený so školským poriadkom. 
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III.  Povinnosti žiakov 

 

Každý žiak Gymnázia Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď  

má tieto povinnosti: 

 

A.  Dochádzka do školy a na vyučovanie 

 

1. Povinnosťou žiaka je prichádzať na vyučovanie a na mimo vyučovacie zamestnanie alebo 

podujatie najmenej 5 minút pred jeho začiatkom. Pri každom príchode do budovy školy 

a odchode z budovy školy je žiak povinný čipovať sa prostredníctvom osobnej čipovej karty. 

Osobná čipová karta je neprenosná. Akýkoľvek problém s čipovou kartou je žiak povinný 

nahlásiť p. zástupcovi. Do budovy žiak nevstupuje na korčuliach, kolobežke alebo skejte. 

Bicykel si odkladá na určenom mieste. 

2. Žiak sa podľa určeného rozvrhu hodín zúčastňuje na vyučovaní všetkých povinných 

predmetov a predmetov v rámci zvoleného  modulu, ktoré nie je možné počas školského roka 

meniť. Zmenu modulu pre nasledujúci školský rok môže povoliť len riaditeľ školy na 

základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 1. júna v predchádzajúcom školskom roku. 

3. Žiak je povinný osvojovať si vedomosti a zručnosti  a získavať návyky poskytované SŠ, 

pripravovať sa na tvorivú prácu v povolaní . 

4. Po príchode do budovy školy sa žiak  prezúva do zdravotne vyhovujúcich prezúvok.  

Prezúvky si po vyučovaní a obuv v čase vyučovania ukladá do určenej šatne, ktorú si zamyká 

vlastným kľúčom.  

5. Žiak chodí do školy a na školské podujatia v čistom a slušnom oblečení, nepovoľuje sa 

extrémne líčenie, výstredná úprava vlasov, vyzývavé a provokujúce oblečenie. 

6. Ak sa chce žiak uvoľniť len z niekoľkých vyučovacích hodín, požiada o dovolenie triedneho 

učiteľa, prípadne vedenie školy. V prípade požiadavky triedneho učiteľa žiak požiada o 

uvoľnenie aj každého z vyučujúcich, ktorých hodín sa to týka. Pri každom opustení budovy v 

čase vyučovania musí žiak predložiť na vrátnici priepustku podpísanú triednym učiteľom 

alebo vedením školy. V prípade nedodržania horeuvedených podmienok ani dokladovaná 

absencia nebude triednym učiteľom ospravedlnená. 

7. Keď je vopred známa príčina neprítomnosti žiaka na vyučovaní, požiada rodič o uvoľnenie 

aspoň deň dopredu: 

- na 1 až 4 dni triedneho učiteľa 

- na 5 a viac dní riaditeľa školy (písomne – vyplnením predpísaného tlačiva). 
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8. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť 

dôvod jeho neprítomnosti triednemu učiteľovi najneskôr do 2 dní.  

9. Po návrate na vyučovanie predloží žiak najneskôr do 2 dní ( inak sa vymeškané hodiny budú 

hodnotiť ako neospravedlnené ) triednemu učiteľovi ospravedlnenie. V ospravedlnení uvedú 

rodičia, prípadne lekár príčiny neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie 

ako 3 vyučovacie dni, musí žiak predložiť lekárske potvrdenie. Keď sa krátkodobé absencie 

žiaka pre chorobu opakujú častejšie, prípadne keď má triedny učiteľ pochybnosti ohľadom 

ospravedlnenia zameškaných hodín, môže triedny učiteľ vyžadovať  potvrdenie ošetrujúcim 

lekárom aj pri absencii kratšej ako 3 dni. 

10. Ospravedlnenie musí byť doložené vždy písomne, ak ide o absenciu viac ako 3 dni musí byť 

ospravedlnenie potvrdené aj ošetrujúcim lekárom a podpísané zákonným zástupcom.   

11. Ak sa u žiaka alebo v jeho rodine vyskytne nákazlivá choroba, je povinný to okamžite 

zahlásiť triednemu učiteľovi alebo riaditeľovi školy. 

12. Školské akcie, konané ako náhrada vyučovania sú povinné. Neúčasť na nich musí byť  

ospravedlnená lekárom a žiak na nich tiež dodržuje školský poriadok. 

13. Riaditeľ školy môže na návrh lekára oslobodiť žiaka čiastočne alebo úplne od určitých 

výkonov, účastí na akciách organizovaných školou, od TEV. 

14. Všetci žiaci, ktorí sú oslobodení od TEV na základe rozhodnutia riaditeľa školy, sú povinní 

byť prítomní na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho. Ak ide o prvú alebo 

poslednú hodinu v rozvrhu žiaka, učiteľ ho môže uvoľniť len na základe písomného súhlasu 

zákonného zástupcu žiaka, ktorý žiak odovzdá na začiatku školského roka príslušnému 

vyučujúcemu TEV. 

15. V osobitných prípadoch (ak to dovoľuje charakter učiva) umožní riaditeľ na žiadosť žiaka 

alebo zákonného zástupcu a po odporúčaní lekára žiakovi dlhodobo chorému prípravu 

a vykonanie skúšok v určených termínoch. 

16. Ak sa žiak, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní najmenej 5 

vyučovacích dní a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka (ak 

je neplnoletý jeho zákonného zástupcu), aby v určenej lehote doložil dôvod neprítomnosti. V 

opačnom prípade sa konanie žiaka bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. 

17. Ak žiak nevie preukázať systematické vedomosti alebo nemá splnené kritéria hodnotenia, 

požiada vyučujúci riaditeľa školy, aby nariadil žiakovi komisionálnu skúšku, inak bude 

neklasifikovaný. Žiak je povinný napísať si všetky písomné práce predpísané učebnými 

osnovami a iné písomné práce podľa uváženia učiteľa.      

18. Všetky tlačivá, ktoré žiaci potrebujú písomne potvrdiť od školy, žiaci vhadzujú počas celého 

školského roka do schránky vo vestibule školy. Potvrdené tlačivá im budú vrátené 
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prostredníctvom triednych učiteľov. V čase prázdnin tlačivá budú potvrdzované len v čase 

úradných hodín každú pracovnú stredu od 11: 00 – 12:00 hod. 

19. Žiak je povinný hlásiť triednemu učiteľovi zmenu trvalého alebo prechodného bydliska, číslo 

OP po jeho obdržaní, prípadne iné zmeny v osobných údajoch 

 

B.  Správanie sa žiakov na vyučovaní v triede, v areáli školy a mimo školy  

 

1. Žiak si na vyučovanie prináša učebnice a školské potreby podľa rozvrhu a pokynov 

vyučujúcich. 

2. Pred vyučovacou hodinou si pripraví všetko, čo bude na príslušnom predmete potrebovať. 

Pred hodinou TEV sa preoblečie do cvičebného úboru a prezuje do športovej obuvi určenej 

na TEV. 

3. Ak žiak zistí stratu osobných vecí, oznámi to okamžite triednemu učiteľovi alebo 

vyučujúcemu, ktorý zabezpečí v spolupráci s hospodárkou školy zápis na tlačive na to 

určenom.  

4. Ak sa žiak na vyučovanie z vážnych dôvodov nemohol pripraviť, ospravedlní sa na  

      začiatku vyučovacej hodiny. 

5. Počas vyučovania sa správa disciplinovane (vykrikovať a hovoriť bez dovolenia je prejavom 

neslušnosti ), sústredene sleduje prácu na hodine a aktívne sa do nej zapája, nevyrušuje 

spolužiakov, nepomáha im nedovoleným spôsobom. Počas vyučovacej hodiny žiak neje 

a nepije, vo výnimočných prípadoch požiada učiteľa o povolenie. 

6. Po skončení vyučovania je žiak povinný upratať si lavicu a vyložiť stoličku na lavicu, 

podobne aj v odborných učebniach. 

7. Šetrne zaobchádza so svojimi vecami a s vecami svojich spolužiakov. Šetrí majetok školy, 

učebnice, učebné pomôcky, požičané predmety, na steny nelepí obrázky, lavice 

nepoškodzuje nápismi, kresbami ani iným spôsobom. Neplytvá vodou a elektrickou 

energiou. Škody na inventári a zariadení školy spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti 

nahradí žiak (prípadne jeho zákonný zástupca) podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. 

8. V školskej jedálni na OA sa správa kultúrne, dodržiava stravovací poriadok a dbá na pokyny 

pedagogického dozoru alebo iných prítomných  pedagógov školy. 

9. Vystupuje proti nemorálnemu a protispoločenskému konaniu. Ctí si ľudskú dôstojnosť 

svojich spolužiakov a zamestnancov školy, správa sa k nim slušne a priateľsky. Vyjadruje sa 

kultúrne, nepoužíva vulgárne výrazy a zdraví návštevy i všetkých zamestnancov školy (nie 

iba vyučujúcich, ktorí ho učia) , aj pri stretnutí mimo školy. 
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10. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci vyučovacej hodiny tak, tak že vstanú. Ak 

príde do triedy iný vyučujúci alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Postavia sa aj pri ich 

odchode. Pri písaní kontrolných prác nezdravia. 

11. Žiakom školy sa zakazuje vulgárne chatovanie na internete a vytváranie obrazových 

a textových správ, ktoré dehonestujú ľudskú dôstojnosť a česť. Nesmie nijakým spôsobom 

zneužiť výpočtovú techniku a pripojenie na internet. 

12. Po skončení vyučovania či školskej akcie preberajú za neplnoletého žiaka zodpovednosť 

rodičia. I v mimo vyučovacom čase má študent dokazovať  kvality žiaka gymnázia a správať 

sa v súlade so zákonmi, morálnymi a spoločenskými pravidlami. 

13. Úmyselné zašpinenie, poškodenie, či  iné znevažovanie štátnych symbolov je zakázané. 

14. Týmto školským poriadkom je povinný žiak riadiť sa v škole, na školských akciách, aj mimo 

školy a to aj počas voľných dní a prázdnin. 

 

C.  Bezpečnosť žiakov a ochrana ich zdravia 

 

1. Žiak sa k svojim spolužiakom správa tolerantne a priateľsky, nevyjadruje sa hrubo, chráni 

svoje zdravie a zdravie spolužiakov. 

2. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti žiakov je zabezpečený pedagogický dozor počas 

celého vyučovania a počas školských akcií. 

3. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie iných žiakov alebo 

narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom 

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 bezodkladne privolá zákonného zástupcu (zdravotnú 

pomoc alebo Policajný zbor). 

4. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní v triede zodpovedá vyučujúci. 

5. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri 

ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov a pri výchovných 

akciách organizovaných školou – zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia konajúci 

pedagogický dozor. 

6. Na vyučovaní, cez prestávky,  v odborných učebniach a v ostatných priestoroch školy 

dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia. S 

predpismi sa oboznamuje na začiatku školského roka a potvrdzuje to svojím podpisom.  

Nemanipuluje s otvoreným ohňom bez dozoru učiteľa a s elektrickými prístrojmi. 

V odborných učebniach a telocvičniach sa žiak zdržiava  len v prítomnosti vyučujúceho. 
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7. Počas prestávok  žiak si pripraví pomôcky na hodinu a presunie sa pred odborné učebne 

alebo pred telocvičňu, nevykrikuje, nebehá, nehrá loptové hry v triede, na chodbe, 

nevykláňa sa z okien, ani  z nich nevyhadzuje odpadky a vo vonkajšom areáli školy ( na 

dvore) sa zdržiava len na lavičkách alebo oblúku medzi budovami. 

8. V priebehu vyučovania môže žiak opustiť budovu školy len so súhlasom triedneho učiteľa 

alebo vedenia školy. Pri odchode z budovy školy odovzdá na vrátnici podpísanú priepustku 

triednym učiteľom alebo vedením školy. Inak jeho vymeškané hodiny budú 

neospravedlnené. Žiak nesmie ani počas prestávok opustiť budovu školy. 

9. Počas voľnej hodiny určenej na obed, žiak smie opustiť budovu (odísť na OA, prípadne do 

mesta, domov...), pričom dodržiava pravidlá cestnej premávky alebo zostáva v triede. 

10. Žiaci do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. 

hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

11. Na školských exkurziách, zájazdoch, výletoch, kurzoch LVVK a iných akciách 

organizovaných školou sa žiak riadi pokynmi učiteľov a ostatných pedagogických 

zamestnancov, dodržujú miesto a termín sústredenia a dodržiavajú zásady bezpečnosti 

a správania počas školskej akcie, nevzďaľuje sa od ostatných žiakov. 

12. Žiak je povinný zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných školou v čase riadneho 

vyučovania, (napr. výchovné koncerty, filmové predstavenia, exkurzie a pod.), taktiež 

účelových cvičení a kurzu na ochranu človeka a prírody, ktoré sú súčasťou učebných 

plánov. 

13. Do školy žiaci nenosia väčšie sumy peňazí, cenné predmety (šperky, prehrávače, i-pody, 

varné kanvice) , nevhodnú literatúru, zvieratá a predmety ohrozujúce bezpečnosť. 

14. Mobilný telefón smie žiak použiť len v čase prestávok. Počas vyučovacích hodín musí mať 

prístroj úplne vypnutý a odložený v taške (nesmie ho mať na lavici, hrať sa s ním ani 

odosielať správy). Žiak môže používať mobil na spracovanie potrebných údajov iba 

s povolením vyučujúceho. Nedodržanie tohto nariadenia sa bude v opakovaných prípadoch 

riešiť zápisom do elektronickej triednej knihy – pri viacnásobných zápisoch sa vyvodia 

príslušné postihy (pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy, zhoršená známka zo 

správania). Žiakom sa zakazuje nabíjať si mobilný telefón v škole. 

15. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc a okamžite privolá 

vedenie školy. Vyučujúci po príchode vedenia školy pokračuje vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí vedenie školy žiakovi 

lekársku pomoc. 

16. Úrazy žiakov sa riadne evidujú a registrujú hospodárkou školy. Žiaci sú povinní hlásiť 

neodkladne každý úraz alebo nebezpečnú udalosť a ublíženie na zdraví, ku ktorému došlo 



 

8 

 

počas vyučovania a mimoškolských aktivít organizovaných školou dozor konajúcemu 

pedagogickému zamestnancovi. Ak to žiakovi zdravotný stav nedovoľuje, urobí to jeho 

spolužiak. O každom registrovanom úraze spíše hospodárka školy v spolupráci s dozor 

konajúcim pedagogickým zamestnancom záznam, ku ktorému sa vyjadruje a podpisuje ho 

zákonný zástupca žiaka (prípadne plnoletý žiak). 

17. Školské lekárničky sú umiestnené na chodbe pred sekretariátom školy, v chemickom 

laboratóriu, v kabinete biológie, vo fyzikálnom laboratóriu, v telocvičniach, v šatni školníka 

a v prenajatej budove školy v šatni upratovačiek. 

 

D.  Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím 

 

1. Žiakom sa v škole, v areáli a na školských podujatiach zakazuje fajčiť, požívať alkoholické 

nápoje, užívať drogy a iné toxické a omamné látky. Žiak ich nesmie ani priniesť do školy 

a jej areálu. Žiak sa pod vplyvom uvedených látok nesmie zúčastniť vyučovania a jeho 

neprítomnosť z vyššie uvedených dôvodov nie je možné ospravedlniť. 

2. Sú prísne zakázané všetky formy diskriminácie a obzvlášť segregácia rómskych detí. 

3. V prípadoch oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu žiakov je riaditeľ 

povinný bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s triednym učiteľom a ostatnými 

vyučujúcimi. 

4. Všetky príznaky záškoláctva, agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo 

psychického týrania, delikvencie, sexuálneho zneužívania, prejavoch extrémizmu vyučujúci 

sú povinní nahlásiť na riaditeľstve školy. 

5. Koordinátor  drogovej prevencie spolu s vedením školy iniciuje a koordinuje preventívne 

aktivity školy, sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi a poradenskými odbornými 

zariadeniami a spolupracuje s CPPPaP, ktoré poskytuje metodickú pomoc.  

6. So všetkými preventívnymi opatreniami a postupmi sú oboznámení i rodičia na triednych 

rodičovských združeniach na začiatku školského roka, na ktorých triedni učitelia informujú 

o preventívnych aktivitách školy, či o formách pomoci. Tú poskytuje predovšetkým centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Seredi. 

7. Žiakom je v celom areáli školy a pri činnostiach organizovaných školou prísne zakázané 

fajčiť, prechovávať tabakové výrobky a propagovať fajčenie. Žiakom školy je zakázané 

prechovávať a konzumovať alkohol, prípadne iné škodlivé a návykové látky. Do školy a na 

školské akcie nie je dovolené nosiť predmety a látky nebezpečné pre zdravie a život.     

V prípade podozrenia požitia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok sú žiaci 
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povinní podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím 

prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. 

8. Ak pristihnú žiaka užívať návykové látky alebo pri jej distribúcii, bude mu znížená známka 

zo správania a podmienečne sa vylúči zo štúdia s tým, že po uplynutí doby 6 mesiacov 

zákonný zástupca zariadi jeho vyšetrenie zamerané na užívanie drog a výsledok oznámi 

riaditeľovi školy. Keď bude výsledok vyšetrenia pozitívny, žiak bude z ďalšieho štúdia 

vylúčený. 

9. V záujme ochrany zdravia a života je žiak povinný nahlásiť prítomnosť návykových látok v 

škole a osoby pod ich vplyvom. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. 

nelegálnej drogy u žiaka, zástupca školy kontaktuje políciu a v prípade ohrozenia života 

žiaka aj zdravotníkov. Okrem toho je  informovaný i zákonný zástupca žiaka. 

10. Ak by bol študent školy prichytený pri distribúcii návykových látok, z ďalšieho štúdia bude 

okamžite vylúčený a riaditeľ školy oznámi jeho čin orgánom činným v trestnom konaní. 

11. V areáli školy a na školských akciách sa prísne zakazuje šikanovanie spolužiakov, šírenie  

poplašných správ, rozširovanie pornografie i navádzanie na tieto činnosti. 

12. V areáli školy a na školských akciách sa prísne zakazuje dopúšťať sa krádeže akéhokoľvek 

majetku. 

13. Žiak má ochraňovať všetky pozitívne hodnoty v škole a zároveň musí byť chránený školou 

od zastrašovania, vydierania, šikanovania a iných foriem násilia, preto žiaci nesmú byť 

ľahostajní k akejkoľvek forme psychického a fyzického šikanovania a ponižovania seba 

alebo svojich spolužiakov. Pri zistení prejavov takéhoto správania bezodkladne prípad 

oznámia triednemu učiteľovi alebo výchovnému poradcovi. Všetky prejavy takéhoto 

negatívneho správania budú oznamované zákonným zástupcom žiaka, prípadne policajnému 

zboru a prísne potrestané zníženou známkou zo správania alebo vylúčením zo štúdia na 

našej škole. 

 

E.  Povinnosti týždenníkov 

 

1. pred vyučovaním pripraviť potrebné pomôcky 

2. hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny 

3. hlásiť vedeniu školy, ak do 10 minút po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu 

4. podľa pokynov vyučujúcich prinášať a odnášať učebné pomôcky 

5. starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede po skončení každej vyučovacej 

hodiny 

6. hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy 



 

10 

 

7. postarať sa o vetranie triedy 

8. po poslednej vyučovacej hodine dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku 

(utretá tabuľa, pozbieraný odpad, zhasnuté svetlá, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené 

vodovodné kohútiky, atď.) 

 

IV.  Výchovné opatrenia a klasifikácia správania  

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

dlhodobú svedomitú prácu, reprezentáciu v súťažiach a predmetových olympiádach, výrazné 

prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a za 

záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. 

2. Pochvalu, alebo iné ocenenie udeľuje triedny učiteľ, riaditeľ školy, vo výnimočných 

prípadoch zriaďovateľ . 

3. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie  alebo opakované previnenia voči 

školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám 

spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, žiakovi sa uloží napomenutie alebo 

pokarhanie nasledovne: 

 napomenutie od triedneho učiteľa napríklad za:  

a)  neskoré príchody na vyučovanie (2 - 3 krát) 

b)  ústna sťažnosť kolegov na pedagogickej rade 

c)  neprezúvanie sa v škole (1 - 3 krát) 

d)  neplnenie si povinnosti týždenníkov 

e)  úmyselné narušenie vyučovania 

f)  nevhodné vystupovanie voči učiteľovi, spolužiakovi  

g)  neospravedlnené hodiny (1 - 3 ) 

h) za jednoduché formy šikanovania, tolerovanie a nenahlásenie šikanovania 

 pokarhanie od triedneho učiteľa napríklad za:  

a)  neospravedlnené hodiny (4 - 6 ) 

b)  opakované priestupky z predchádzajúceho bodu 

c)  podvádzanie 

d)  za šikanovanie 

 pokarhanie od riaditeľa napríklad za:  

a)  neospravedlnené hodiny  (7 - 12) 

b) opakované priestupky z predchádzajúceho bodu  

c)  vulgárne správanie sa voči spolužiakom a učiteľom                         

d) fajčenie, požívanie alkoholických nápojov v škole a na školských akciách 
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e)  opakujúce neslušné správanie voči učiteľom a spolužiakom 

f)  úmyselné poškodzovanie školského majetku 

g) za vážnejšie prejavy šikanovania 

4. Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, možno mu uložiť za závažné alebo opakované 

previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným 

normám spoločnosti 

 

-          podmienečné vylúčenie zo školy 

-          vylúčenie zo štúdia 

 

Riaditeľ školy určí podmienečne vylúčenému žiakovi skúšobnú lehotu (najdlhšie na 1 rok). 

Ak sa žiak v lehote osvedčí, upustí sa od vylúčenia, ak sa dopustí ďalšieho závažného 

previnenia, riaditeľ žiaka vylúči zo štúdia. 

5. Pri neospravedlnených hodinách budeme postupovať takto: 

a)  za tri neskoré príchody na vyučovanie do 10 minút žiak dostane 1 neospravedlnenú hodinu, 

pri neskorom príchode nad 10 minút dostane tiež 1 neospravedlnenú  hodinu (rovnako bude 

triedny učiteľ postupovať aj pokiaľ ide o neskoré príchody na hodinu počas vyučovania ) 

b)   za 1 – 3 neospravedlnené hodiny napomenutie triednym učiteľom 

c)   za 4 – 6 neospravedlnené hodiny pokarhanie triednym učiteľom 

d)   za 7 – 12 neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy 

e)  za 13 – 20 neospravedlnených hodín alebo 1 – 2 dní absencie zníženie známky zo správania 

na 2. stupeň – uspokojivé 

f)   za 21 – 35 neospravedlnených hodín alebo 3 – 5 dní absencie zníženie známky zo    správania 

na 3. stupeň – menej  uspokojivé a podmienečné vylúčenie zo školy 

g) nad 35 neospravedlnených hodín alebo viac ako 5 dní absencie je možné zníženie známky zo 

správania na 4. stupeň – neuspokojivé  

Návrh na vylúčenie zo štúdia a udelenie známky zo správania 4 stupňa bude 

posudzovaný pedagogickou radou u každého žiaka individuálne v závislosti od charakteru 

priestupku. 

V prípade priestupkov, ktoré nie sú konkrétne uvedené v školskom poriadku, 

pedagogická rada zváži trest u každého žiaka individuálne. 

Výchovné opatrenie možno uložiť do 2 mesiacov, odkedy sa o priestupku dozvedel 

príslušný pedagogický zamestnanec, najneskôr však do 1 roka, odkedy sa žiak priestupku 

dopustil. 
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6. Ďalšie hodnotenie a klasifikáciu správania určuje Metodický pokyn č 21/2011 z 1. mája 2011 

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Vnútorné pravidlá hodnotenia 

a klasifikácie  jednotlivých predmetov. 

7. Každý vážnejší prípad porušenia školského poriadku je povinný so žiakom a jeho zákonným 

zástupcom prerokovať jeho triedny učiteľ, vedúci pedagogický pracovník (riaditeľ, zástupca 

riaditeľa) aj príslušný vyučujúci. Triedny učiteľ je povinný vyhotoviť z rokovania zápisnicu 

na predpísanom tlačive. 

         

V . Organizácia vyučovania 

 

Budova školy sa otvára o 7.00 hod. a zatvára sa o 16.00 hod.(zatvárajú sa dvojkrídlové 

vchodové dvere). 

V čase mimo vyučovania (vyučovanie je 7.00 – 15.45) sa žiak zdržiava v priestoroch 

školy iba s vedomím pedagogických pracovníkov a budovu opúšťa iba v jeho sprievode.  

Prehľad vyučovacích hodín : 

 

1. h 7.50 8.35 

2. h 8.40 9.25 

3. h 9.35 10.20 

4. h 10.40 11.25 

5. h 11.35 12.20 

6. h 12.30 13.15 

7. h 13.20 14.05 

8. h 14.10 14.55 

9. h 15.00 15.45 

 

V odôvodnených prípadoch je možné tieto začiatky vyučovacích hodín zmeniť, o čom 

budú žiaci včas informovaní. 

Prestávku na obed majú žiaci po 5. alebo 6. vyučovacej hodine podľa platného rozvrhu. 

 

VI . Práva a povinnosti rodičov 

1. Rodičia majú právo byť informovaní o prospechu, dochádzke, správaní svojho dieťaťa, o 

aktivitách školy, triedy, a to najmä počas pravidelných triednych schôdzok ZR. 
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2. Rodičia majú možnosť požiadať o stretnutie s jednotlivými vyučujúcimi aj v inom čase 

a nahliadnuť do písomných prác svojich detí. 

3. Rodičia majú právo požiadať o komisionálne preskúšanie v prípade pochybností o 

správnosti klasifikácie.  

4. Rodičia majú právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho 

dieťaťa. 

5. Rodičia majú právo vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy 

prostredníctvom orgánov školskej samosprávy. 

6. Rodičia sú povinní oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a akceptovať 

jeho zásady, napomáhať pri plnení výchovných a vzdelávacích cieľov školy.  

7. Rodičia sú povinní oboznámiť sa so školským poriadkom, ktorý je zverejnený na webovej 

stránke školy, prípadne na inom verejne prístupnom mieste školy. 

8. Rodičia sú povinní vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie 

v škole a na plnenie školských povinností. 

9. Rodičia sú povinní dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. 

10. Rodičia sú povinní informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti ich dieťaťa, jeho 

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

na priebeh výchovy a vzdelávania Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon), §144 ods.6. d).  

 

VII . Záver 

 

1. Školský poriadok bol vypracovaný v zmysle § 153 zákona č. 245 /2008.

2. Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a učiteľov školy. 

3. Školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy 13. 06. 2017. 

4. Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade  05. 06. 2017.  

5. Školský poriadok nadobúda účinnosť 01. 09. 2017. 

 

 

 

 

     V Seredi 13. júna 2017                                                               RNDr. Viera Tkáčová 

                                                              riaditeľka školy 


